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ÖN SÖZ 
 

 

Ümummilli liderimiz H.Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji 

istiqamətə uyğun hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının yeni 

“Təhsil Qanunu” elmi-pedaqoji ictimaiyyətimiz qarşısında çox mü-

hüm və genişmiqyaslı vəzifələr qoymuşdur. Həmin Qanunda 

ölkəmizdə təhsilin əsas məqsədi belə müəyyənləşdirilmişdir: 

 “4.0.1. Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk 

edən, xalqın milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan 

hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbay-

cançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən 

vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; 

4.0.2. milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və 

inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşə malik olan, təşəbbüsləri və yeni-

likləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələ-

nən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar 

hazırlamaq.” (1) 

Xalqın milli ənənələrinə hörmət edən, vətənpərvərlik və 

azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, milli-mənəvi və ümumbəşəri 

dəyərləri qoruyan vətəndaş və şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasının 

mühüm vasitələrindən biri xalqımızın zəngin tarixini, o cümlədən 

mədəniyyət tarixini dərindən öyrənmək və öyrətməkdir. Ümummilli 

liderimiz H.Əliyevin bu baxımdan söylədiyi sözlərdə böyük elmi 

həqiqət vardır: “Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bil-

məyən gənc vətənpərvər ola bilməz”. (2) 

Zəngin mədəniyyət tariximizin ən ünlü simalarından olan 

N.Gəncəvinin dərin və sonsuz ümmana bənzəyən poeziyasında həm 

milli-mənəvi, həm də ümumbəşəri dəyərlər öz parlaq əksini tapmış-

dır. “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 

illik yubileyinin keçilirməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı”nda (30 Dekabr 2011-ci il) bu cəhət xüsusi 

vurğulanmışdır: “Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami 
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yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının 

ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir... Nizami Gəncəvi ümumbəşəri 

mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə 

Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və 

şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin 

məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının zirvəsin-

də dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer 

tutur. Qüdrətli söz ustasının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində 

yeni parlaq səhifə açmış ölməz əsərləri bu gün də insanların mənəvi 

- əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir” (3). 

Bəs qüdrətli tərbiyə vasitəsi olan Nizami poeziyasından orta 

və ali məktəblərimizdə necə istifadə olunur? Aparılan müşahidə, 

müsahibə və anket sorğuları göstərir ki, dahi Nizaminin poeziyasın-

dan pedaqoji prosesdə tərbiyə vasitəsi kimi istifadə işi tələb olunan 

səviyyədə deyil. Bu iş ali məktəblərdə xüsusilə çox zəif aparılır. 

Orta məktəblərdə isə bəzi qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsi istisna 

olmaqla, bu iş sistemsiz və qeyri-ardıcıl xarakter daşıyır. Belə 

vəziyyətin birinci səbəbi müəllimlərin elmi-metodik hazırlığının 

aşağı səviyyədə olmasıdırsa, ikinci səbəbi də bu sahədə elmi-peda-

qoji və metodiki ədəbiyyatın kifayət qədər olmamasıdır. Oxuculara 

təqdim olunan bu dərs vəsaiti məhz bu boşluğu az da olsa doldur-

maq məqsədi daşıyır. 

Görkəmli nizamişünas alim Abbasəli Sarovlunun çox haqlı 

olaraq qeyd etdiyi kimi, “dahilər dahisi və ensiklopedik zəka sahibi 

Nizami Gəncəvinin misilsiz sənət örnəyi olan “Xəmsə”si sirləri ta-

mam açılmamış bir planeti xatırladır. Bu planetin kəşfi bütün yüzil-

likləri və nəsilləri məşğul edəcəkdir”.(78, 28) “Nizami planeti”nin 

sirlərini kəşf edəcək gənc tədqiqatçıları hələ orta məktəb illərində 

yetişdirmək müəllimlərimizin mənəvi borcuna çevrilməlidir. 
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I. ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ  

NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİNDƏN  İSTİFADƏ  

İŞİNİN SİSTEMİ 
 

 

1.1. Humanitar fənlərin tədrisi prosesində  

       Nizami irsindən istifadə 

 

Dahi Nizamini balalarımıza sevdirmək üçün onu sevə - sevə 

öyrənmək və öyrətmək lazımdır. Bu işə, əlbəttə ki, məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrindən başlamaq vacibdir. Uşaqlarımız ictimai 

tərbiyə ocağına qədəm basdığı ilk gündən Azərbaycan mədəniyyəti-

nin ən parlaq ulduzlarından biri olan Nizami Gəncəvi haqqında ilk 

məlumat almalıdırlar. Bunun üçün hər bir uşaq bağçasının foyesin-

də dahi şairin portreti və onun əsərlərinin süjetləri əsasında çəkilmiş 

şəkillərdən ibarət xüsusi guşə olmalıdır. Tərbiyəçilər həmin guşə 

qarşısında uşaqlarla müvafiq söhbət aparmalı, onların dahi şairin 

şəklini tanımasına nail olmalıdırlar. 

Uşaq bağçasının böyük qruplarında Nizamiyə həsr olunan 

şeirlərin, eləcə də, “Sirlər xəzinəsi” poemasındakı hekayələr əsasın-

da uşaqlar üçün hazırlanmış bədii parçaların öyrədilməsi mümkün 

və əhəmiyyətlidir. 

İbtidai siniflərdə uşaqların N.Gəncəvi və onun yaradıcılığı ilə 

tanışlıq dairəsi xeyli genişləndirilir. Burada “Oxu” dərslərində dahi 

şairin poeziyasından sadə nümunələrin öyrədilməsi üçün imkanlar 

mövcuddur. Sinif müəllimi bu imkanları əvvəlcədən müəyyənləş-

dirməli, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun şeir parçalarını seçməli, 

həmin nümunələrlə bağlı tərbiyəvi söhbəti planlaşdırmalıdır. 

İbtidai siniflərdə N.Gəncəvi irsinə maraq oyatmağın yolların-

dan biri ayrı-ayrı oxu materiallarının məzmununa uyğun olaraq dahi 

şairin hikmətli sözlərini misal çəkməkdir. Məsələn, yaxşılığa həsr 

olunmuş oxu materialının təhlili zamanı müəllim məzmunu dahi 

şairin bu sözləri ilə qüvvətləndirir və mətnin təsir gücünü artırır: 
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Quyuya salsan da yaxşılığı, bil, 

Yenə qayıdacaq, o itən deyil. (4, 216) 

 

Belə hikmətli sözlərdən düzlük və doğruçuluq, sadəlik və 

təvazökarlıq, xeyirxahlıq, dostluq və yoldaşlıq, birlik, əməksevərlik, 

çalışqanlıq və s. əxlaqi keyfiyyətlərlə bağlı oxu materiallarının öyrə-

dilməsi zamanı istifadə etmək olar və zəruridir. Belə hikmətli söz-

ləri bu sətirlərin müəllifinin “Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüş-

ləri” monoqrafiyasından istənilən qədər seçmək olar. (Bax:4, səh. 

205 – 240) 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdlərinə 

N.Gəncəvini sevdirməyin vasitələrindən biri dahi şairin əsərlərinin 

motivləri əsasında çəkilmiş cizgi filmləri və kukla teatrının tamaşa-

larıdır. İKT-nin artıq ucqar kənd məktəblərinə yol açdığı indiki za-

manda bu vasitədən həm dərs prosesində (N.Gəncəvi ilə bağlı möv-

zuların öyrədilməsi zamanı; yaxud müxtəlif əxlaqi-tərbiyəvi məz-

munlu oxu materiallarının təhlili gedişində), həm də dərsdənkənar 

vaxtlarda istifadə oluna bilər. Məsələn, bu baxımdan 1980-ci ildə 

C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” studiyasında çəkilmiş “Xeyir və 

Şər” cizgi filminin tərbiyəvi əhəmiyyəti çox böyükdür. Həmin film 

internetdə yerləşdirildiyi üçün hər bir müəllim ondan istədiyi zaman 

və istədiyi müddətdə istifadə edə bilər. Filmin dili uşaqlar üçün çox 

sadə və rəvandır. (bax: 5) 

Belə cizgi filmlərinin nümayişindən sonra məzmundakı əxla-

qi-tərbiyəvi cəhətləri təhlil etmək, əsərin müəllifi (N.Gəncəvi) haq-

qında yığcam məlumat vermək vacibdir. 

“Xeyir və Şər” 2011-ci ildə dahi şairin 870 illik yubileyi mü-

nasibətilə Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 

tamaşaya qoyulmuşdur. Əməkdar incəsənət xadimi Rəhman Əliza-

dənin quruluşçu rejissorluğu ilə səhnələşdirilən bu tamaşa çox uğur-

lu alınmış və balaca tamaşaçıların marağına səbəb olmuşdur. Qeyd 

edək ki, bu tamaşanın videoçəkilişi də internetdə yerləşdirilmişdir. 

(bax:6) 
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Məlum həqiqətdir ki, orta məktəblərdə humanitar fənlər içəri-

sində Nizami irsinin öyrədilməsi baxımından birinci yeri ədəbiyyat 

tutur. Lakin müşahidələr göstərir ki, bəzi qabaqcıl təcrübəyə malik 

olanlar istisna olmaqla ədəbiyyat müəllimləri öz dərslərində N.Gən-

cəvini yalnız bir şair kimi öyrədir və onun haqqında ancaq mövcud 

bilikləri verməyə çalışırlar. Halbuki Nizami dahi şair olmaqla ya-

naşı böyük mütəfəkkir-filosof, ensiklopedik biliyə malik alimdir. 

Onun əsərlərində həm humanitar (ədəbiyyat, dilçilik, tarix, musiqi, 

təsviri incəsənət və s.), həm də təbiət-riyaziyyat elmləri (fizika, hən-

dəsə, kimya, biologiya, coğrafiya və s.) ilə bağlı çox dəyərli fikirlər, 

zamanı qabaqlayan ideyalar kifayət qədərdir. 

Ədəbiyyat müəllimi dahi şairin əsərləri haqqında proqram 

tələbləri əsasında biliklər verməklə kifayətlənməməli, onun poezi-

yasındakı qüdrətli tərbiyəvi təsir gücündən istifadə etməyə çalışma-

lı, şagirdləri şairin müsbət qəhrəmanlarından örnək almağa alışdır-

malıdır. Məsələn, VI sinifdə şairin “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” 

şeirini öyrədərkən müəllim dərslikdə verilmiş tapşırıq və suallarla 

(7, 79 – 80) kifayətlənməməli, əqli hücum, klasster (şaxələndirmə), 

qruplarla iş və s. interaktiv təlim metodları və iş formalarından 

istifadə etməyə çalışmalıdır. 

Müxtəlif üsullar əsasında şeirin tərbiyəvi cəhətlərini aşkara çı-

xaran müəllim alınan nəticələri ümumiləşdirməli və aşağıdakı xüla-

səni hasil etməlidir: 

- uşaqlar, gördüyünüz kimi dahi şairi və böyük tərbiyəçi olan 

N.Gəncəvi öz oğlunun timsalında gənc nəslə tövsiyə edir ki:          

1) insan cavanlıq yaşından qeyrətlə çalışmalı, hünər göstərməlidir; 

atasının səbəbinə deyil, öz hünəri ilə uğurlar azanmağa çalışmalıdır; 

2) cəmiyyətdə öz yerini tutmaq üçün ağıllı-kamallı olmaq, xalqa 

hörmətlə yanaşmaq lazımdır; 3) insan hisslərini cilovlamağı bacar-

malı, Allah yolundan kənara çıxmamalıdır; 4) insan bir elmi və ya 

peşəni öyrənmək istədikdə onu dərindən öyrənməli, öz peşəsinin 

kamil ustası olmalıdır; 5) hər bir cavan atanın öyüd-nəsihətinə qulaq 

asmalı, onlara əməl etməli, veyil-veyil gəzməməlidir. 
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Aparılan müşahidələr və anket sorğuları göstərir ki, dahi şai-

rin ayrı-ayrı əsərlərinin dərindən öryənilməsi, həmin əsərlərdəki tər-

biyəvi cəhətlərin tam üzə çıxarılması baxımından müasir təlim 

vasitələri və texnologiyaları əsasında hazırlanan təqdimatlar böyük 

təlim-tərbiyə əhəmiyyəti kəsb etməklə yanaşı, şagirdlərdə yaradı-

cılıq qabiliyyətlərinin, müstəqil düşünmək və işləmək bacarıqlarının 

inkişafına güclü təkan verir. Məsələn, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 42 

saylı orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Gülər 

Asif qızı Şahbaza bu sahədə maraqlı iş təcrübəsinə yiyələnmişdir. 

O, öz dərsində təqdimatların hazırlanması və istifadəsinə xüsusi 

diqqət yetirir. Onun VII sinifdə tədris olunan “N.Gəncəvinin “Xeyir 

və Şər” əsərinin məzmunu” mövzusuna aid hazırladığı təqdimat 

pedaqoji ictimaiyyətdə böyük maraq doğurmuş və Təhsil Nazirliyi-

nin təşkil etdiyi “Elektron təhsil müsabiqəsi”nə “İKT-dən istifadə 

edilməklə qurulan tədris prosesinin ən yaxşı modeli” nominasiyası 

üzrə təqdim edilmişdir. Həmin təqdimatda Nizami Gəncəvinin hə-

yatı və yaradıcılığı haqqında məlumatı əks etdirən sxemlər, “Yeddi 

gözəl” əsəri ilə bağlı sorğu xarakterli slaydlar və həmin əsərdən 

olan “Xeyir və Şər” mənzum hekayəsi əsasında çəkilmiş cizgi filmi 

nümayiş etdirilir (bax: 8) 

Fikrimizcə, belə təqdimatları dahi Nizaminin digər əsərləri, 

xüsusilə “Sirlər xəzinəsi”ndəki hekayətlər əsasında hazırlamaq və 

onlardan tədris prosesində müvafiq mövzuların öyrədilməsi zamanı 

istifadə etmək olar və faydalıdır. Çünki həm müasir təlim texnologi-

yalarının, həm də interaktiv təlim metodlarının tətbiqini nəzərdə 

tutan belə təqdimatlar dahi şairin həyat və yaradıcılığı haqqında 

şagirdlərin biliyini dərinləşdirir və möhkəmləndirir, eyni zamanda 

onun sevilməsinə psixoloji zəmin yaradır. 

Qeyd olunan təqdimatın daha geniş formasını 10-cu sinifdə 

“Nizami Gəncəvi. Həyatı və yaradıcılığı” mövzusunun tədrisi zama-

nı hazırlamaq və şagirdlərin müzakirəsinə vermək daha səmərəli nə-

ticə verə bilər. Həmin təqdimata aşağıdakıları daxil etmək məqsədə-

uyğun olar: 1) Qədim və orta əsrlərdə Gəncənin təsvirinə aid slayd-

lar; 2) “Nizami” bədii və sənədli filmlərindən fraqmentlər; 3) Niza-
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minin qəzəllərindən seçmələr; 4) “Xəmsə”yə daxil olan poemaların 

("Sirlər xəzinəsi", - 1174; "Xosrov və Şirin", - 1181; "Leyli və Məc-

nun", - 1188; "Yeddi gözəl", - 1197; İsgəndərnamə, - 1203) yaran-

ma tarixini və başlıca ideyalarını əks etdirən sxemlər, klassterlər və 

miniatürlər; 5) N.Gəncəvinin məqbərəsinə həsr olunmuş sənədli 

filmdən və televiziya verilişlərindən fraqmentlər; 6) N.Gəncəvinin 

870 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdən fraqmentlər. 

Qeyd olunan materialları internetdəki çoxsaylı saytlardan (9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 )  və hazır səhifələrdən əldə etmək müm-

kündür. Bir sıra qabaqcıl məktəblərdə belə təqdimatlar məktəbin öz 

saytında yerləşdirilib ki, bu da vaxtaşırı onlardan istifadəni asanlaş-

dırır. 

Onuncu sinfin ədəbiyyat dərsliyində dahi şairin yaradıcılığı-

nın zirvəsi olan “İsgəndərnamə” əsərinə geniş yer verilmişdir (bax: 

35, səh. 56 - 61). Bu imkandan bacarıqla istifadə edən müəllim hə-

min poemanın öyrədilməsinin güclü tərbiyə vasitəsinə çevrilməsinə 

nail ola bilər. Burada başlıca diqqət Nizami yaradıcılığında türk-

çülüyün tərənnümü məsələsinə yönəldilməlidir. Dahi Azərbaycan 

şairinin farsca yazması faktından sui-istifadə edən bir çox bədxahla-

rımız, hətta, bəzi sapı özümüzdən olan baltalar onun fars şairi olma-

sından, türkçülüklə heç bir əlaqəsinin olmamasından dəm vurur, 

çoxsaylı cızma-qaralarla oxucuları aldatmaq istəyirlər. 

Gənc alim Xədicə İsgəndərlinin apardığı elmi-tədqiqat işi (35) 

və həmin işin nəticəsi olaraq nəşr etdirdiyi "Nizami və türklük" adlı 

monoqrafiya (36) bədxahlarımıza tutarlı elmi cavabdır. Müəllifin 

çoxsaylı elmi dəlillər əsasında gəldiyi qənaət bir daha təsdiq edir ki, 

N.Gəncəvi farsca yazdığına baxmayaraq türk oğlu türk olaraq bütün 

poemalarında, xüsusilə "İsgəndərnamə"də türk ruhuna və əqidəsinə 

sadiq qalmış, türklüyü parlaq boyalarla tərənnüm etmişdir. Müəlli-

fin bu əsərinin elmi yeniliyi və əhəmiyyəti aşağıdakılardan ibarət-

dir: 

1) Dahi şairin yaşayıb-yaratdığı ictimai-mədəni mühitin türk 

plastının tarixi qaynaqlar və ədəbi əsərlər əsasında açıqlanması və 
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indiyə qədər bu barədə deyilmiş dumanlı fikirlərə aydınlıq gətiril-

məsi; 

2) XII əsrdə Gəncə və onun ətrafında türk mühitinin kifayət 

qədər güclü olması və bunun da Nizami yaradıcılığının ideya – este-

tik görünümünə müsbət təsir göstərməsinin elmi faktlar əsasında 

sübuta yetirilməsi; 

3) Şairin əsərlərindəki "Səqlab" və "Çin" sözləri altında əksər 

hallarda türk anlamının və məna-məzmun tutumunun dayandığının 

təsdiq edilməsi; 

4) Nizami yaradıcılığında türk milli mentalitetinin bədii ini-

kasının və dahi şairin bu məsələyə həssas münasibətinin aşkara çı-

xarılması. 

Qeyd olunan əsərin elmi məziyyətlərini nəzərə alan hər bir 

ədəbiyyat müəllimi N.Gəncəvi yaradıcılığının, xüsusilə, "İsgəndər-

namə"nin tədrisi zamanı həmin məsələyə (Nizami və türklük) xüsusi 

diqqət yetirməli, fikirlərini təsdiqləyən faktları bu dəyərli mənbədən 

seçməli, həmin faktlar üzərində şagirdlərin müstəqil düşünmələri 

üçün psixoloji-pedaqoji şərait yaratmalıdır. Belə faktlardan bir 

neçəsinə nümunə üçün diqqət yetirək. 

1. "İsgəndərnamə"nin birinci hissəsi ("Şərəfnamə") sultan 

Nüsrətəddin Əbubəkrə (1191 – 1211), ikinci hissəsi ("İqbalnamə") 

isə Səlcuq hökmdarlarından biri olan Mosul hakimi İzzəddin 

Məsuda (1181 – 1193) ithaf olunmuşdur. Azərbaycan Atabəylərinin 

tənəzzül dövrünü təmsil edən Məhəmməd Cahan Pəhləvanın oğlu 

olan Nüsrətəddin Əbubəkr hakimiyyət uğrunda mübarizədə qardaş-

larını məğlub edərək, Sultan Qızıl Arslandan sonra taxta çıxmışdı. 

2. "İsgəndərnamə" türklük və türklüyə məhəbbətin, türk hu-

manizmi və demokratizmin parlaq boyalarla təsviri. İsgəndərin bir 

türk hökmdarı kimi başlıca missiyası məhz dünyadakı ədalətsizliyn 

kökünü kəsmək, nahaq qanlara yol verməmək, zülmün, zorakılığın 

qarşısını almaqdır. 

3. İsgəndərlə Nüşabənin Azərbaycan torpağında görüşməsi, 

fatehin bu görüşdən sonra bütün cahanda ədaləti yaymaq qərarına 

gəlməsi – dahi Nizaminin öz xalqına, doğma yurduna məhəbbətinin 
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bariz nümunəsidir. Bu məhəbbətin nəticəsidir ki, Nizami İsgəndəri 

qədim türk – xəzər şəhəri olan Dərbəndə gətirir, bu şəhəri çöllülərin 

hücumundan qorumaq üçün dindar bir türk zahidindən məsləhət alır 

və öz xoş niyyətini yerinə yetirir. Çöllülərin hücumundan xilas ol-

maq üçün türklər – xəzərlər İsgəndərlə birlikdə mübarizə aparırlar. 

4. Əslində türk xaqanı olan "Çin xaqanı" öz ordusunu döyüşə 

hazırlamaq üçün adlı-sanlı pəhləvanları məhz Türküstan – Turan 

ərazisindən toplayır. Türk hökmdarı Nüşabə kimi, Türk xaqanı da 

öz ağlı və fərasəti ilə nəinki İsgəndərə "dərs" verir, həm də onunla 

dost olur. Isgəndər xaqanın dəvətini qəbul edib ona qonaq gələrkən 

böyük hörmət əlaməti olaraq xaqanı öz yanında taxta əyləşdirir: 

 

Şah onu çağırdı hörmətdir deyə, 

Oturdu şah kimi qızıl kürsüyə. 

Başqa tacidarla hörmətə görə, 

Isgəndər yanında diz çokdü yerə. (37, 304) 

 

5. İsgəndərin xilaskarlıq missiyasını təsvir edərkən Nizami 

onu hər zaman türklərin tərəfində göstərir ki, bu da şairin öz doğma 

xalqına məhəbbətdən irəli gəlir. Poemada rusların dağıdıcı orduları-

na mənfi münasibəti tədqiqatçılar Nizamidən 2 əsr əvvəl rus qoşun-

larının Bərdəyə hücum edib onu dağıtması ilə bağlayırlar. Nizami 

həmin tarixi hadisəni İsgəndərin dövrünə keçirir və beləliklə, ona öz 

mənfi münasibətini bildirir. Həddini aşmış rusları cəzalandırmaq 

üçün qəzəblənmiş İsgəndəri onların ardınca göndərən Nizami, onu 

daha böyük türk toplumunun içərisindən – Qıpçaq çölündən keçirir 

və türklərlə yaxın əlaqədə təsvir edir. Poemanın bu parçası Niza-

minin türkün gözəlliyinə, sərbəstliyinə, azadlığına və hazırcavablı-

ğına oxuduğu himn kimi səslənir. İsgəndər ruslara qarşı müharibədə 

ən çox türklərə arxalanır, onları özünə müttəfiq və silahdaş sayır. 

6. Bir insan və hökmdar kimi Nizami İsgəndəri türk milli – 

mənəvi mentalitetinə uyğun təsvir etmiş, onun cəngavərliyini, təd-

birliliyini, səxavət və alicənablığını ətrafında görüb – müşahidə 

etdiyi, haqqında tarixi-bədii məlumata malik olduğu türk hökmdar-
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larına bənzətmişdir. İsgəndərdəki türk mentalitetinin bədii təqdimini 

daha qabarıq göstərmək üçün onun İran şahı Dara ilə qarşılaş-

dırılması zəngin bədii materialdır. İsgəndər hər cəhətdən bir insan 

və hökmdar kimi Daraya üstün gəlir. Yalnız türk mentalitetinə xas 

olan bir alicənablığın ("Kişi yıxdığını kəsməz") nəticəsidir ki, 

İsgəndər ağır yaralanmış, ölümcül halda olan Daranın başını dizləri 

üstə alır, onun faciəsinə göz yaşı tökür: 

 

İsgəndər ağladı: Aman tacidar, 

Nökərin İsgəndər mənəm, şəhriyar. 

İstəməzdim görüm torpaqda səni, 

Öz qanına qəltan bədəni. (37, 154) 

 

Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Nizaminin türklüyü 

sevə-sevə tərənnüm etməsinə dair belə faktlar onun digər poemala-

rında kifayət qədərdir. Həmin faktlardan hər bir əsərin təhlili za-

manı tərbiyələndirici faktor kimi istifadə etmək məqsədəuyğun və 

zəruridir. 

Nizaminin həyat və yaradıcılığını tədris prosesində şagirdlərə 

dərindən öyrətməyin və sevdirməyin yollarından biri də dahi şair və 

mütəfəkkir haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin dəyərli fikirlərindən 

istifadə etməkdir. Belə kəlamlardan bir neçəsinə nümunə üçün 

diqqət yetirək : 

"Əgər dünyanın bütün dövrlərdə yaşamış şairlərini bir cərgəyə 

düzmək lazım gəlsə, mən birinci yeri tərəddüd etmədən Nizami 

Gəncəviyə verərdim" (38) Bu sözlərin müəllifi görkəmli şərqşünas 

alim akademik Yevgeni Eduardoviç Bertelsdir. N.Gəncəvinin şəx-

siyyətin və sənətini çox yüksək qiymətləndirən Y.E.Bertels onu 

Firdovsi ilə müqayisə edir və bu tutuşdurmada heç bir tərəddüd etmə-

dən üstünlüyü dahi Azərbaycan şairinə verir: "Nizami öz zamanının 

ən qabaqcıl adamlarını belə ötüb keçmişdir. Onu bədii söz sahəsində 

dünya epopeyası yaradıcısı Firdovsi ilə tutuşduraraq deyə bilərik ki, 

bütün əzəmətinə baxmayaraq, Firdovsinin üzü keçmişə çevrilmişdir. 

O keçmişi diriltmək istəyirdi. Elə fərq bundadır ki, keçmişi diriltmək 
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mümkün deyildir. Nizami onun tamamilə əksidir. O, öz zamanının 

bazası üzərində durmuşdur. Lakin üzü irəliyə çevrilmişdir. O həmişə 

gələcəyə baxır və bir neçə əsr irəlini görürdü... Sözün tam mənasında 

o dahi insan, humanist və xalq şairi idi" (39, 270). 

"XII əsr lirik poeziya əsridir. Nizami, Xaqani və öz mədhiy-

yələri ilə məşhur olan Ənvəri bu əsrin ən görkəmli nümayəndələ-

ridir" (40). bu sözləri görkəmli fransız alimi Barbye de Meynar 

yazmışdır. Ümumiyyətlə, Fransanın bir çox görkəmli şərqşünas 

alimləri hələ XVII əsrdən başlayaraq, dahi Nizaminin həyat və yara-

dıcılığını tədqiq edərək onun şəxsiyyətini çox yüksək qiymətləndir-

mişlər. Məsələn, hələ XVII əsrdə görkəmli fransız alimi Bartelemi 

D'Erblo dahi şairin nəinki Şərq ədəbiyyatına, eyni zamanda Avropa 

ədəbiyyatına böyük təsirindən bəhs edərək yazmışdır: Öz əksini 

bizim əsərlərdə tapan (yəni fransız ədəbiyyatında – B.A.) bir neçə 

macəra Nizaminin “Yeddi gözəl”, “Xosrov və Şirin” əsərlərindən 

götürülmüşdür (Yenə orada). 

Görkəmli fransız alimi Marsel Eqretu “Sovet Şərqi” əsərində 

N.Gəncəvi haqqında yazır: "... şair Azərbaycan türkü idi və öz 

əsərlərində özünü ölkəsinin tarixçisi, xalqının hiss və həyəcanının 

tərənnümçüsü kimi göstərir" (Yenə orada). Görkəmli fransız şairi 

Lui Araqon da dahi Nizaminin sənəti və şəxsiyyəti haqqında çox 

yüksək fikir söyləmişdir: "Nizami Gəncəvi nəinki Azərbaycan, eyni 

zamanda İran da daxil olmaqla bütün qonşu xalqların şairlərinin 

müəllimi olmuş, onun beş böyük poeması – "Xəmsə"si latın və 

yunan şairlərinə nisbətən daha çox tədqiq edilmişdir" (Yenə orada). 

Fransız şərqşünası H.Bamate 1958-ci ildə Paris şəhərində 

fransız dilində çap etdirdiyi "İslam dünyası" adlı kitabında N.Gən-

cəvi haqqında yazır: "Şair öz dövründə böyük hörmət sahibi, səmi-

mi, ehtiramlı, mömin, heç bir səhvi olmayan bir insan olmuşdur" 

(44). 

Məşhur alman şairi İ.V.Höte N.Gəncəvinin yaradıcılığına çox 

yüksək qiymət verərək yazmışdır: "Yüksək şair dühasına malik olan 

nəcib ruhlu Nizami əsərlərində zərif eşq, dərin məhəbbət əlaqə-

lərindən, sevgililərdən bəhs edir. Poemaları heyrətamiz dərəcədə 
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gözəl, müxtəlif və rəngarəngdir. Nizaminin əxlaqi məsələlərə həsr 

edilmiş əsərlərində belə bədii səmimilik vardır" (39, 268). 

Dahi şairin şəxsiyyəti və sənəti Şərq alimləri və mütəfəkkir-

ləri tərəfindən daha yüksək qiymətləndirilmişdir. Məsələn, Dövlət 

Şah Səmərqəndi yazır: "Nizaminin bilik və kamalda böyüklüyü o 

dərəcədədir ki, yazmaqdan qələm və söyləməkdən dil acizdir". 

(Yenə orada). Abbasqulu Ağa Bakıxanov – Qüdsi dahi şairi misli- 

bərabəri olmayan bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirmişdir: "Həkimi- 

mənəvi Şeyx Nizami Gəncəvinin böyüklüyü və fəzilətlərini söylə-

məkdən dil acizdir. Zərifliyi, söz və söhbətilə məclis bəzəməkdə, 

ümumun rəyincə, onun misli olmamalıdır" (Yenə orada, səh. 269). 

Şərqin təkcə görkəmli alimləri deyil, eyni zamanda N.Gəncə-

vini özlərinin müəllimi hesab edən məşhur şairlərinin əksəriyyəti 

onu əvəzsiz poeziya korifeyi saymış və ona olduqca yüksək qiymət 

vermişlər. Məsələn, böyük hind şairi, alim və musiqiçisi Əmir 

Xosrov Dəhləvi N.Gəncəviyə çox yüksək qiymət verərək onu özünə 

"ustad", "müəllim" saymış, "Xəmsə"yə nəzirə yazmışdır. O, 

Nizamini həm dahi şair, həm də böyük alim adlandırmışdır. 

 

Söz xəzinəsinə, mülkünə hakim, 

Gəncə hünərvəri, o böyük alim. 

Qızıl rəngli meyi əlinə aldı, 

O içdi safını, xılt bizə qaldı (30, 268). 

 

Şərqin böyük mütəfəkkir-şairi Əbdürrəhman Cami N.Gəncə-

vinin "Xəmsə"sini yüz xəzinədən daha dəyərli hesab etmişdir : 

 

Çox zamanlar təlim quşu söz bağında qanad açdı, 

Qafiyəli nəğmələrin yeddi evə inci saçdı. 

"Yeddi gözəl" əsəritək o gəncəli xəznədarın 

Yüz xəzinə qiyməti var şeirindəki mənaların (Yenə orada). 
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Böyük özbək mütəfəkkiri və şairi Əlişir Nəvai N.Gəncəvinin 

poeziyasını sonsuz xəzinəyə bənzədərək yazır: 
 

O Gəncə torpağında yatan müqəddəs insan, 

Şeir xəzinələri yaratdı kəlamından. 

Qiymətli incilərlə bəzədi bu aləmi, 

Yoxdur o incilərin sayı ulduzlar kimi... 

Nizami, bu dünyada kimi tay tutsan sənə, 

Şeirinin qüdrətinə bərabər olmaz yenə (yenə orada). 

 

Azərbaycanın böyük şairlərinin demək olar ki, hamısı N.Gən-

cəvinin poeziyasından bu və ya digər dərəcədə təsirlənmiş və bəh-

rələnmiş, ona çoxsaylı əsərlər həsr etmişlər. Məsələn, xalq şairi 

Səməd Vurğun dahi şairə həsr etdiyi şeirində yazır : 

 

Yoğruldu bütün varlığın ümidlə, hünərdən, 

Şimşək kimi keçdikcə qaranlıq gecələrdən. 

Hər kəlməni, hər şeirini bir top kimi atdın, 

Sevda yuxusundan bizi vaxtında oyatdın. 

Sənsən əbədiyyət dediyim sevgili dildar, 

Daşlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var. 

Aydanmı, günəşdənmi yarandın, de, nədən sən? 

Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən (39, 270). 

 

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələ-

rindən biri olan xalq şairi Məmməd Araz N.Gəncəviyə həsr etdiyi 

şeirdə onu böyük mütəfəkkir şair kimi dəyərləndirir: 

 

Bu torpaq üstündə qalxan Nizami, 

Bəşərin ən uca fikir dağıdır. 

 

Yuxarıda qeyd olunan nümunələrin sayını istənilən qədər ar-

tırmaq olar. Lakin başlıcası sayda deyil, bu nümunələrdən yerli-ye-

rində istifadə etmək, beləliklə, onların təhlilinə şagirdləri geniş cəlb 
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etmək, beləliklə dahi şairin təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünya-

da məşhur olduğu qənaətini formalaşdırmaqdır. 

N.Gəncəvinin böyüklüyü və əzəmətini şagirdlərə anlatmağın 

vasitə və yollarından biri də onun həyatı və yaradıcılığı, ədəbi – fəl-

səfi, pedaqoji-psixoloji irsi haqqında son dövrlərin elmi axtarışları-

nın nəticələri kimi meydana çıxan yenilikləri şagirdlərə çatdırmaq-

dır. Nümunə üçün belə yeniliklərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək. 

Məlum ədəbiyyatların və dərsliklərin demək olar ki, hamısında 

N.Gəncəvinin 1141-ci ildə anadan olması və 1209-cu ildə vəfat 

etməsi göstərilmişdir. Lakin görkəmli şərqşünas alim prof. Rüstəm 

Əliyev apardığı elmi araşdırmalar nəticəsində sübut edir ki, N.Gən-

cəvi 1140-cı ilin avqust ayının 17-si ilə 22-si arasında dünyaya 

gəlmiş və 1202-ci ilin aprelində vəfat etmişdir (42, 146, 150). 

Yeni araşdırmalar nəticəsində o da sübut olunmuşdur ki, Dər-

bənd hakiminin Nizamiyə göndərdiyi Afaq (Appaq) heç də qulluqçu 

olmamışdır. Buradakı kəniz sözü ərəb dilindəki "xəzinə" sözündə-

dir. "Şairin ilham məşəli" adlı məqalənin müəllifi bu haqda elmi 

məntiqə söykənən belə bir qənəaətə gəlir ki : "əgər Dərbənd hakimi 

Dara Müzəffərəddin Afaqı (Appaqı) Nizamiyə, həqiqətən, qulluqçu 

göndərsəydi, yazardı ki, cariyə göndərirəm. Ərəb dilində qulluqçu 

mənasını daşıyan "cariyə" sözü lap qədimdən indiyədək mövcud-

dur. Dara Müzəffərəddin gənc Nizamiyə Afaqı "qulluqçu" kimi de-

yil, əvəzsiz gözəllik xəzinəsi olan ömür yoldaşı kimi göndərmişdi" 

(41). N.Gəncəvinin aşağıdakı sözləri də bu fikrin doğruluğuna 

dəlalət edir: 

 

O, Dərbənd şahının bir töhfəsidi, 

Ağıllı, saf, gözəl gül qönçəsiydi (42, 147). 

 

Şairin həyatı haqqında maraqlı yeniliklərdən biri də onun han-

sı sənətlə – nə işlə məşğul olması ilə bağlıdır. İndiyədək belə bir 

fikir hakim olmuşdur ki, dahi Nizami ancaq şairliklə məşğul olmuş, 

yazdığı “Xəmsə”nin müqabilində hökmdarların ona bağışladığı "qo-

norar" hesabına yaşamışdır. Lakin yeni axtarışlar nəticəsində müəy-
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yən edilmişdir ki, o, gecələr şeir yazmaq, gündüzlər isə müəllimlik 

fəaliyyətilə məşğul olmuşdur. "Xəmsə" hikmət xəzinəsi”dir adlı 

məqalədə oxuyuruq: "Şair XII əsr Gəncə mədrəsələrində dərs de-

mişdir. Şahlara öyüd-nəsihət verən, elm və ürfanı yüksək qiymət-

ləndirən Nizami, söz yox ki, gənc nəslin təlim-tərbiyəsindən kənar-

da qala bilməzdi. Nizami gündüzlər müəllimlik edir, gecələr yazıb-

yaradırmış. Şair "Sirlər xəzinəsi" əsərində buna işarə edərək yazır: 

 

Odlu düşüncələrdən şama dönəsən gərək, 

Gecə alovlanasan, gündüz sönəsən gərək. 

Etsə Nizamiyə paxıllıq hər kəs, 

Nəmsiz bir göz görsün, ahsız bir nəfəs. 

Gecə gəl, gör necə qazıram mədən, 

Mədən yox, bəlkə də can qazıram mən.  

 

"Xosrov və Şirin"dən götürülmüş bu misralardan aydın olur ki, 

Nizami Gəncəvi ancaq gecələr yazıb-yaratmışdır. Hətta, "Xəm-

sə"nin bir yerində o, gündüzlər başqa işdə işləməsinə işarə edir və 

bunun yaradıcılığına mane olmasından şikayətlənir". (43) 

Fikrimizcə, dahi şairin öz "Xəmsə"sində təlim-tərbiyə məsələ-

lərinə geniş yer ayırması müəllimə, tərbiyəçiyə yüksək qiymət ver-

məsi faktının özü də onun bu peşənin sirlərinə dərindən bələd 

olmasına və müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmasına dəlalət edir. 

Dahi şair haqqında kütləvi informasiya vasitələrindən, dövri 

mətbuatdan son yeniliklərin və maraqlı məlumatların toplanılması 

və dərsdə onlardan maraqlı fakt kimi istifadə olunması, həm də bu 

işə şagirdlərin də geniş cəlb edilməsi olduqca əhəmiyyətli və zəruri-

dir. Məsələn, N.Gəncəvinin əlyazmalarından dərsdə bəhs edərkən 

müəllim dərslikdə olmayan aşağıdakı məlumatı öz şərhinə əlavə edə 

bilər. Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyi axtarışlar nəticəsində dahi 

şairin “Xəmsə”sinin bu ölkədə saxlanılan nüsxələrini Azərbaycana 

gətirmək üçün Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu 

ölkənin Milli Kitabxanasına müraciət etmişdir. Həmin kitabxananın 

baş direktoru Yohanna Ralinger bildirib ki, Azərbaycanın 17 nadir 
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incisindən biri olan “Xəmsə”də “İsgəndərnamə”nin 2-ci hissəsi 

istisna olmaqla beş poema tam təsnifatı ilə əks olunur və ölkə 

mədəniyyətini təbliğ edən bu əlyazma uzun illərdir burada qorunub 

saxlanılır. 

Mədəniyyət və incəsənətə daim qayğı və diqqət göstərən 

ümummilli liderimiz H.Əliyev 2000-ci ildə Avstriyaya rəsmi səfər 

edən zaman əsərin bərpası barədə tapşırıq vermişdi. 2002-ci ildən 

bərpa olunan “Xəmsə”nin əlyazması əsasında multimedia diskinin 

təqdimatı 2008-ci ilin aprelində keçirilib. Bu XII əsrin şeirlər toplu-

su olan “Xəmsə”nin tam əlayazmasıdır. Əlyazmanın üzü XVII əsrdə 

Dust Məhəmməd ibn Dərviş Dərəxtiçi tərəfindən köçürülüb. Mətn 

XV əsrdə geniş yayılan yazı üslubu olan nəstəliq xətti ilə yazılıb. 

“Xəmsə”yə çəkilən ilkin miniatürlər də bu əsrə təsadüf edir (44). 

Məlum olduğu kimi, 2011-ci ildə dahi şairin anadan olmasının 

870 illiyi tamam olmuşdur. Həmin yubileyi dövlət səviyyəsində 

qeyd etmək üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyev 

30 dekabr 2011-ci il tarixdə xüsusi sərəncam vermişdir. Həmin 

sərəncamda N.Gəncəvinin yaradıcılığı “bəşər bədii fikrinin nadir 

hadisəsi” kimi qiymətləndirilmiş, onun 870 illik yubileyini ölkə 

miqyasında geniş qeyd etmək üçün əlaqədar nazirlik və təşkilatlara, 

Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə tapşırıq verilmişdir. 

Təbii olaraq, şairin yubileyi ilə əlaqədar ən genişmiqyaslı 

tədbirlər onun vətəni Gəncə şəhərində həyata keçirilmişdir. Şairin 

xatirəsinə ehtiram və məhəbbətin bariz nümunəsi olan işlər bu gün 

də onun doğma vətənində görülməkdə və getdikcə geniş vüsət al-

maqdadır. Həmin işlərdən bir neçəsini nümunə üçün qeyd edək. İlk 

növbədə dahi Nizaminin məqbərə kompleksi yenidən təmir edilmiş, 

ətrafında geniş park salınmış (əvvəllər bu yerlər qumlu, kollu-koslu 

çöllük idi), burada “Nizami Gəncəvi Mərkəzi”nin bünövrəsi qoyul-

muş, açıq havada muzey yaradılmış, Azərbaycan Milli Elmlər Aka-

demiyasının Gəncə Regional Mərkəzində “Nizami İnstitutu” təsis 

olunmuş, “Nizami Gəncəvi” adlı jurnal nəşrə başlamış, silsilə elmi-

praktik konfranslar keçirilmiş, şəhərin ali və orta məktəblərində 

dahi şairin poeziyasına həsr olunmuş bədii qiraət və inşa yazıları 
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müsabiqəsi təşkil olunmuş, təhsildə fərqlənən tələbələrə “Nizami 

adına təqaüd” təsis edilmiş, “Xəmsə” bağında yenidənqurma işləri 

aparıldıqdan sonra burada şairin şəhərdə ikinci heykəli ucaldıl-

mışdır. 

Kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılan yubiley 

tədbirləri məlumatdan müvafiq mövzuların tədrisi zamanı əyani 

vasitə və əlavə informasiya kimi istifadə etmək həm şagirdlərdə 

dahi şairə hörmət və ehtiramı gücləndirir, həm də proqram material-

larının həyatla əlaqələndirilməsi kimi mühüm pedaqoji prinsipin 

tətbiqini təmin edir. 

Ədəbiyyat dərslərində N.Gəncəvi irsinə müraciət təkcə dahi 

şairin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş mövzuların tədrisi za-

manı deyil, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrədilməsi zamanı da müm-

kün və zəruridir. Xüsusilə, “nəzm”, “məsnəvi”, “epizm”, “lirizm”, 

“ədəbi əlaqələr” və s. ədəbiyyatşünaslıq anlayışlarının şərhi zamanı 

N.Gəncəvinin “söz inciləri”ndən əyani misal kimi istifadə etmək 

vacibdir. Məsələn, ədəbi əlaqələrlə bağlı bilikləri öyrədərkən müəl-

lim şagirdlərə məlumat verərək qeyd edir ki, Azərbaycan – Avropa 

ədəbi əlaqələrinin tarixindən Azərbaycanda ilk dəfə N.Gəncəvi bəhs 

etmişdir. O, Azərbaycan ədəbi əlaqələr problemini öz yaradıcılğında 

ətraflı işıqlandırmışdır. Onun zəngin ədəbi irsi bu problemin tarixi-

nin öyrənilməsi üçün mötəbər qaynaqdır. 

“Nizami yaradıcılığında ədəbi əlaqə məsələləri” adlı məqalədə 

deyilir: “Nizami “Xəmsə”də tərcümə məsələlərinə dönə-dönə to-

xunmuş, başqa xalqların mədəniyyətinin öyrənilməsində, ədəbi əla-

qələrin yaranması və geniş vüsət almasında tərcümənin, tərcüməçi-

nin rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. O, tərcüməyə xalqların bir- 

birini başa düşməsi, duyması, dünya mədəni sərvətlərinin yayılması 

üçün başlıca vasitə kimi baxmış, Nizami Gəncəvi ilk böyük əsəri 

“Sirlər xəzinəsi”ndə Azərbaycanda tərcümə nəzəriyyəsinin əsasını 

qoymuşdur” (45). 

Yaxud başqa bir misal. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin müvafiq 

mövzularının tədrisi zamanı N.Gəncəvi təkcə Azərbaycan deyil, 

dünya poeziyasında epik-romantik janrın banisi kimi təqdim olun-
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malıdır. Qeyd olunan misalların sayını istənilən qədər artırmaq 

mümkündür. Lakin ədəbiyyatşünaslıq terminlərinin şərhi zamanı 

müəllim nəzərə almalıdır ki, burada Nizami irsinə müraciət dərsin 

başlıca məqsədi yox, ona nail olmağın vasitələrindən biridir. Ona 

görə də Nizami irsindən elə nümunələri seçmək lazımdır ki, həm 

ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid biliklərin dərindən mənimsənilməsinə 

zəmin yaratsın, həm də dahi şairin şəxsiyyətinə və sənətinə hörmət 

və ehtiram hissini inkişaf etdirsin. Məsələn, poema janrı və onun 

yaranması tarixindən bəhs edərkən müəllim dahi şairin “Xəmsə”si 

üzərində xüsusi dayanmalı, bura daxil olan poemaların xüsusiyyət-

ləri və məziyyətləri haqqında qısa məlumat verməli, həmin əsərlərin 

təkcə Azərbaycanda deyil, Şərqin bir çox ölkələrində poema janrı-

nın inkişafına güclü təsirini qeyd etməlidir. 

Ədəbiyyat dərslərində dahi şairi şagirdlərə sevdirməyin, həyat 

və yaradıcılığı haqqındakı bilikləri genişləndirməyin yollarından 

biri də Azərbaycanın digər görkəmli şair və yazıçılarının yaradıcılı-

ğı ilə bağlı mövzuları tədris edərkən onların N.Gəncəvi haqqındakı 

əsərlərinə xüsusi diqqət yetirmək, həmin əsərlərdəki Nizami obrazı-

nın təhlilini təşkil etməkdir. Bu baxımdan M.S.Ordubadinin “Qılınc 

və qələm”, Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər”, həmçinin dahi 

Nizamini “bədii sözün tanrısı” (53) adlandıran X.R.Ulutürkün, mü-

təfəkkir şairi “bəşərin ən uca fikir dağı” hesab edən M. Arazın mü-

vafiq şeirlərini xüsusi qeyd etmək olar. Məsələn, X.R.Ulutürk dahi 

şairi cəmi dörd misradan ibarət “Nizami” adlı şeirində olduqca 

yüksək qiymətləndirmişdir: 
 

Ucalmış günəşə tunc abidəsi 

Bəlkə yüz bağçada, bəlkə yüz bağda. 

Məndən səkkiz əsr arxadadırmı, 

Yoxsa səkkiz əsr məndən qabaqda (46, 418). 

 

Burada N.Gəncəvinin əbədiyaşar olduğunu məntiqi sual for-

masında diqqətə çatdıran X.R.Ulutürkün həmin sualına şagirdlərdən 

cavab tələb etmək və həmin cavabları əsaslandırmağı şagirdlərin 

özlərinə tapşırmaq daha səmərəli nəticə verə bilər. 
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Ədəbiyyat fənnindən sonra orta məktəbdə N.Gəncəvi irsinin 

öyrədilməsi və onun gənc nəslə sevdirilməsi baxımından geniş im-

kanlara malik olan ikinci fənn Azərbaycan tarixidir. Azərbaycan ta-

rixinin tədrisi prosesində N.Gəncəvi irsinin öyrədilməsi baxımından 

aşağıdakı imkanlar mövcuddur : 

1) Dahi şairin yaşadığı dövrün, ictimai-mədəni mühitin səciy-

yələndirilməsi; 

2) XII-XIII əsrlərdə Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafı mə-

sələlərinin öyrədilməsi zamanı N.Gəncəvinin Şərqdə intibah döv-

rünün ən parlaq siması kimi təqdim edilməsi; 

3) N.Gəncəvi haqqında görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin fikir və 

kəlamlarından, dövlət sənədlərindən və rəsmi məlumatlardan is-

tifadə; 

4) “Xəmsə”də təsvir olunan tarixi hadisələrin və tarixi şəxsiy-

yətlər haqqında bədii materialların real tarixi faktlarla müqayisəli 

şəkildə öyrədilməsi və s. 

Qeyd olunan imkanlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. Dahi 

N.Gəncəvinin yaşadığı XII əsrdə ictimai-mədəni mühiti səciyyələn-

dirərkən tarix müəllimi həmin dövrdə, Azərbaycanda, o cümlədən 

şairin vətəni Gəncədə hakim olan türklük ruhuna xüsusi diqqət 

yetirməlidir. Bu məqsədlə gənc alim X.İsgəndərovanın “Nizami və 

türklük” monoqrafiyasından (35) yararlanmaq və şagirdləri həmin 

elmi əsəri öyrənməyə cəlb etmək məqsədəuyğun və faydalıdır. 

Müəllimlərə kömək mqəsədilə həmin monoqrafiyadan haqqında 

danışdığımız məsələ ilə (Nizaminin yaşadığı dövrün ictimai – 

mədəni mühitində türklük ruhunun hakim olması) bağlı əsas mə-

qamları burada çatdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

Azərbaycan tarixində XI əsrdə oğuz tayfalarının gəlişi və et-

nik kompleksdə aparıcı rol oynaması yeni etnosun formalaşması 

üçün yüksək bir mərhələ oldu. Əslində bu, patriantlıq deyil, repatri-

antlıq sayılmalıdır. Çünki türklər başqa etnosun vətəninə deyil, öz 

vətənlərinə dönmüşdülər. XI əsrin ikinci əsrin yarısında islamı 

qəbul etdikdən sonra Qərbə doğru hərəkətini uğurla davam etdirən 

Səlcuq türkləri Toğrul bəyin başçılığı altında Azərbaycan torpaqla-
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rını da fəth etməyə başladılar. Toğrul bəyin ölümündən sonra haki-

miyyətə gələn Alp Arslanın dövründə Səlcuq və Oğuz tayfa birləş-

mələrinin zəfər yürüşləri davam edir və onlar yeni-yeni ərazilərə 

sahib olurlar. 

N.Gəncəvinin yaşayıb-yaratdığı XII əsr Yaxın və Orta Şərq 

regionunda Türk əsri kimi xarakterizə oluna bilər. Türk deyərkən 

burada ilk növbədə oğuzlar nəzərdə tutulur. Bu dövrdə türklərin yük-

sək nailiyyətlər əldə etməsi bir çox tarixçilər tərəfindən etiraf və təs-

diq edilmişdir. Hətta, Malazgird savaşından öncə xəlifə Qaim bin 

Əmrillah Alp Arslanın qələbəsi üçün xüsusi bir dua mətni hazırladıb 

bütün islam ölkələrində cümə namazında oxutdurmuşdu (35, 6). 

XI əsrdən etibarən bütövlükdə İslam dünyasının inkişafı, bu 

dinin intişarı türklərin adı ilə bağlanır, İslam tarixində türk mərhələ-

si başlanır. Doğrudur, Yaxın Şərqdə ədəbi dil kimi hələ 150 ilə ya-

xın istinasız olaraq fars dilindən istifadə edilir, ancaq türk ruhu qəti 

şəkildə ədəbi-mədəni mühitə daxil olur. Orta Asiyada hələ Ma-

lazgird döyüşünən iki il əvvəl – 1069-cu ildə böyük türk şairi Yusif 

Xas Hacib "Türk Şahnaməsi" adı ilə məşhur olan "Kutadqu bilik" 

əsərini yazmışdı. 

XII əsrdən başlayaraq türk obrazı ədəbiyyatda epizodik xarak-

ter daşımaqdan çıxaraq, xeyli qüvvətlənir və mövqeyini möhkəm-

ləndirir. Bu, hər şeydən öncə, türk hökmdarlarının siyasi mövqeyi-

nin güclənməsi ilə bağlı olaraq, əhalinin etnik tərkibinin də türklərin 

xeyrinə dəyişməsi ilə bağlıdır. 

Yuxarıda qeyd olunan tarixi faktlar əsasında N.Gəncəvinin 

yaşayıb-yaratdığı XII əsrdə bütün Yaxın və Orta Şərq regionunda, o 

cümlədən, Azərbaycan və dahi şairin vətənində - Gəncədə ictimai – 

mədəni mühitdə türk ruhunun hakim olduğunu sübut edən müəllim, 

onu da əlavə edir ki, məhz belə bir mühitin təsirindəndir ki, farsca 

yazdığına baxmayaraq, o, öz əsərlərində türk mentalitetini, türk hu-

manizmi və demokratikliyini tərənnüm etmişdir. 

Məlum olduğu kimi, tarix dərsliklərində XII – XIII əsrlərdə 

Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mövzularda N.Gəncəviyə də 

müəyyən yer verilmişdir. Həmin mövzuların tədrisi zamanı müəllim 
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dərslikdə verilmiş qısa məlumatla kifayətlənməməli, son dövrlərdə 

aparılan elmi axtarışların nəticəsi kimi meydana gələn elmi 

əsərlərdən (4, 47, 48, 49, 50, 51, və s.) istifadə edərək, N.Gəncə-

vinin Azərbaycan mədəniyyətini öz poeziyası ilə zənginləşdirən 

korifey şair olmaqla bərabər, böyük mütəfəkkir alim-filosof, 

pedaqoq və psixoloq olduğunu da şagirdlərə çatdırmalıdır. 

Dahi şairin elmi fikirlərinə xüsusi tədqiqat işi həsr edən və 

həmin tədqiqatın nəticəsi kimi “Nizami – elmşünas” adlı sanballı 

monoqrafiya çap etdirən Əhmədağa Əhmədov N.Gəncəvinin təbiət-

şünas, həndəsəşünas, səmaşünas, ulduzşünas, musiqişünas, rəvan-

şünas psixoloq, elşünas, etnoqraf, islamşünas və sözşünas bir alim 

olduğunu elmi dəlillərlə sübut etmişdir (47, 274). Müəllif monoqra-

fiyasının, “Xatimə” adlanan xülaləsində yazır: “Nizami böyük bir 

tarixçidir. O, bütün Orta və Yaxın Şərq tarixini dərindən öyrənmiş 

və mənbələrdən ələ gətirdiyi sənədləri bir tarixşünas kimi məharətlə 

təhqiq və tədqiq edəndən sonra topladığı məlumatı nizama salıb 

nəzmə çəkmişdir” (Yenə orada, səh.271). 

Bu sətirlərin müəllifi dahi mütəfəkkir şairin eyni zamanda 

böyük pedaqoq və tərbiyəçi olduğunu apardığı xüsusi tədqiqat nəti-

cəsində sübut etmişdir (4). 

Hər bir tarix müəllimi yuxarıda qeyd olunan elmi mənbələr-

dən yararlanaraq, onlardan müəyyən konkret nümunələri misal gös-

tərərək, N.Gəncəvinin orta əsr Azərbaycan mədəniyyətini dahi şair 

kimi poeziya inciləri ilə bəzəməklə yanaşı, elm tarixini dilçilik, ədə-

biyyat, tarix, coğrafiya, astronomiya, həndəsə, fizika, kimya və s. 

elmlərə dair zamanı qabaqlayan ideyalarla və dəyərli fikirlərlə zən-

ginləşdirdiyini şagirdlərin diqqətinə çatdırmalı, onu həm dahi şair, 

həm də ensiklopedik biliklərə malik böyük alim kimi təqdim etməyi 

bacarmalıdır. 

Tarix dərslərində N.Gəncəvinin şagirdlərə sevdirilməsi və 

onun dahliyinə onlarda inam yaradılması yollarından biri də dahi 

şair haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin fikirlərindən, dövlət sənədlə-

rindən və rəsmi məlumatlardan istifadə etməkdir. N.Gəncəvi haq-

qında ən yüksək fikirləri söyləyən, onun xatirəsinin əbədiləşdirilmə-
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si, irsinin dərindən öyrənilib dünya miqyasında tanıdılması üçün 

dövlət səviyyəsində nəhəng işlər görən məhz Azərbaycan mədəniy-

yətinə və incəsənətinə hər zaman böyük qayğı göstərən ümummilli 

liderimiz H.Əliyev olmuşdur. Bütün bu işlər haqqında yazıçı Altay 

Məmmədov “Heydər Əliyev və Gəncə” kitabında müfəssəl məlumat 

vermişdir (52, 24 – 95). 

Müvafiq mövzuların tədrisində həmin kitabdan istifadəsi müm-

kün və zəruri olan bəzi məqamlara, konkret faktlara diqqət yetirək. 

1971-ci il yanvarın 9-da şəxsən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan KP MK Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri 

Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini 

yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar verdi. Gəncənin ziyalıları 

həmin qərarı Heydər Əliyevə dərin minnətdarlıq duyğuları ilə qarşı-

ladılar. Müxtəlif yaradıcılıq ocaqlarında Nizami Gəncəvinin irsinin 

dərindən öyrənilməsi, yayılması sahəsində tədbirlər hazırlanmağa 

başlandı. Bu qərar şəhərin mədəni həyatına misli görünməmiş bir 

canlanma, təşəbbüskarlıq gətirdi. Bu təşəbbüslərin mərkəzində uni-

kal Nizami poeziya teatrının tamaşaları dururdu (52, 54). 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK-nın   

1981-ci ilin avqust plenumunda N.Gəncəvinin anadan olmasının 

840 illiyinin qeyd olunması haqqında qərar qəbul edildi. Həmin qə-

rar nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaratmışdır (3). Bu qərarda deyi-

lirdi: “Respublika Mədəniyyət Nazirliyinə, Yazıçılar, Arxitektorlar 

İttifaqına, Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinə 

tapşırılsın ki, Nizami Gəncəvinin məqbərəsini yenidən qurmaq və 

onun ətrafındakı ərazini abadlaşdırmaq haqqında təkliflər versinlər. 

Gəncə şəhərində Nizami Poeziya evi yaradılsın və o, şairin 

yaradıcılıq irsini təbliğ edən və yayan mərkəzə çevrilsin” (52, 65). 

Heydər Əliyevin ittifaq (SSRİ – B.A.) miqyasındakı böyük nü-

fuzu sayəsində Nizami Gəncəvinin yubileyi böyük təntənə ilə qeyd 

edildi (Yenə orada, səh.66). 

Bakıda Nizami rayonu olduğu halda, dahi şairin vətənində də 

onun adına bir rayonun olması ilə əlaqədar H.Əliyev deyirdi: “Bi-

zim böyük şairimiz Nizaminin adı Bakıda çox yerlərdə var idi, am-
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ma mən istəyirdim ki, bir rayon da Gəncədə Nizaminin adını daşı-

sın. Bir vaxt da xalqımız üçün, eyni zamanda da Gəncə üçün, – çün-

ki Nizami də gəncəlidir, Nizami deyəndə Gəncə düşünürsən” (yenə 

orada, səh.52). 

H.Əliyevin 1998-ci il 30 mart tarixli sərəncamından: “Dünya 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi şair və mütəfəkkir Ni-

zami Gəncəvinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Nizami Gəncəvinin Sankt-Peterburq şəhərində abidəsinin 

qoyulması haqqında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirli-

yinin Sankt-Peterburq meriyası ilə razılaşdırılmış təklifi qəbul 

olunsun. 

2. Azərbaycan Respublikası tərəfindən qoyulacaq abidə 

Sankt-Peterburq şəhərinə hədiyyə edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Nizami Gən-

cəvinin Sankt-Peterburq şəhərində abidəsinin ucaldılması ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin etsin” (yenə orada, səh. 95). 

Bu fakta müəllim onu da əlavə edir ki, həmin sərəncamın hə-

yata keçirilməsi nəticəsində 2002-ci ildə S.Peterburq şəhərində dahi 

şairin abidəsi ucaldılmış, 2011-ci ildə – 870 illik yubileyi ərəfəsində 

isə həmin abidənin ətrafında Nizami Gəncəvi adına bağ salınmışdır. 

Bu bağ H.Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəli-

yinin layihəsi əsasında salınmışdır. Həmin bağın açılışında H. 

Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin pre-

zidenti, dahi öndərin nəvəsi Leyla Əliyeva iştirak və çıxış etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Heydər 

Əliyevin 1998-ci il oktyabrın 7-də Gəncədə seçicilərlə görüşdə 

nitqindən: Dünyada hər bir xalq, millət öz tarixi, mədəniyyəti ilə, 

bəşər xəzinəsinə verdiyi töhfələrlə tanınır. Azərbaycan xalqı çox-

minlik, çoxəsrlik tarixində bəşər mədəniyyətinə əvəzsiz, dəyərli töh-

fələr vermişdir. Bunda Gəncənin, gəncəlilərin xüsusi yeri var. Azər-

baycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, şeirini Şərq 

aləmində, bütün dünyada Nizami Gəncəvi ilə tanıyırlar. Azərbay-

cana və Azərbaycan xalqına təkcə Nizami Gəncəvi kimi dahi bir 
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şəxsiyyət bağışladığına görə Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, gəncəlilər 

əbədi minnətdarlığa layiqdirlər. 

Nizami Gəncəvi məktəbi Gəncədə də, Azərbaycanın başqa 

diyarlarında da davam etmişdir. Bu gün də bizim ədəbiyyatımızın, 

şeirimizin, mədəniyyətimizin əsas mənbələrindən biri Nizami Gən-

cəvi yaradıcılığı, onun əsərləri – "Xəmsə"si – poemalarıdır" (yenə 

orada, səh.114 – 115). 

Qeyd olunan tərbiyəvi faktların və nümunələrin həm tarix, 

həm də ədəbiyyat dərslərində fənlərarası əlaqənin yaradılması yolu 

ilə öyrədilməsi təlim-tərbiyə baxımından daha səmərəli nəticə verir. 

Həm də məsələnin belə qoyuluşu hər iki dahi şəxsiyyətə (N.Gəncəvi 

və H.Əliyev) hörmət və ehtiram hisslərinin yaranmasına əlverişli 

şərait yaradır, dərsdə varislik prinsipinin tətbiqini təmin edir. 

Tarix dərslərində dahi şairin irsini dərindən öyrənmək, onun 

şəxsiyyəti və sənəti haqqında daha müfəssəl məlumat verməklə 

N.Gəncəvinin eyni zamanda böyük tarixçi alim olduğunu sübut 

etmək yollarından biri "Xəmsə"də təsvir olunan tarixi hadisələrin və 

tarixi şəxsiyyətlər haqqında bədii materialların real tarixi faktlarla 

müqayisəli öyrədilməsidir. Bu baxımdan onun yaradıcılığının zirvə-

si olan "İsgəndərnamə" əsərində daha geniş elmi-bədii material 

vardır. Son dövrlərədək elmi mənbələrdə və ədəbiyyat dərsliklərin-

də İsgəndərin Azərbaycanda olması dahi şairin təxəyyül və fan-

taziyası kimi qələmə verilmişdir. Halbuki, son dövrlərdə aparılan 

elmi araşdırmalar sübut edir ki, dahi şair “Xəmsə”ni, o cümlədən İs-

gəndərnaməni yazarkən tarixi hadisələrin təsviri zamanı yalnız öz 

fantaziyasının gücünə arxalanmamış, eyni zamanda müxtəlif dillər-

dəki qədim elmi mənbələrə əsaslanmışdır. “Nizami yaradıcılığında 

ədəbi əlaqə məsələləri” məqaləsində oxuyuruq: “İsgəndərnamə”də 

Fateh Şahın Azərbaycanda olması da təsvir edilir. İsgəndərin Azər-

baycana yürüşü qətiyyən şair təxəyyülünün uydurması deyil, səhih, 

faktlara əsaslanan tarixi bir həqiqətdir. Bunu görkəmli alimimiz, 

filologiya elmləri doktoru Elməddin Əlibəyzadə ciddi axtarışlar və 

araşdırmalar nəticəsində tutarlı elmi dəlillərlə inandırıcı şəkildə 

sübuta yetirmişdir (45). 
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Qeyd olunan məsələlər haqqında müəllimlərimiz son illərdə 

işıq üzü görmüş bir sıra dəyərli monoqrafiyalardan (54, 55, 56) 

geniş məlumat toplaya və şagirdləri də bu işə cəlb edə bilərlər. 

“İsgəndərnamə” əsərində təsvir olunan tarixi hadisələrin 

müqayisəli təhlilinə həm Azərbaycan tarixinin bu dövrə aid mövzu-

larının, həm Qədim və orta əsrlər tarixinin müvafiq dövrünün, həm 

də ədəbiyyat dərslərində N.Gəncəvi yaradıcılığının öyrədilməsi 

zamanı müəyyən yer vermək mümkün və zəruridir. 

Dahi şairə hörmət və məhəbbət hisslərinin şagirdlərdə aşılan-

ması baxımından əhəmiyyətli fənlərin biri də coğrafiyadır. Huma-

nitar fənlər sisteminə daxil olan iqtisadi coğrafiya kurslarında belə 

imkanlar daha genişdir. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası, 

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası kurslarının tədrisi prosesin-

də həmin imkanlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. 

Məlumdur ki, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 

kursunda ölkəmizin ayrı-ayrı iqtisadi rayonlarının və iri şəhərlərinin 

öyrədilməsinə geniş yer verilir. Fənn proqramının verdiyi bu imkan-

lardan istifadə edən müəllim, Gəncə - Qazax iqtisadi rayonunun ən 

böyük, respublikamızın isə ikinci şəhəri olan Gəncə haqqında 

məlumat verərkən onun qədim mədəniyyət mərkəzi olması faktı 

üzərində xüsusi dayanmalı, bu şəhərin dünya miqyasında elm və 

mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmasında N.Gəncəvinin böyük rolu 

olduğunu önə çəkməlidir. Bu fikri əsaslandırmaq üçün ümummilli 

liderimiz H.Əliyevin Gəncə şəhəri və N. Gəncəvi haqqındalı aşağı-

dakı sözlərindən istifadə səmərəli nəticə verə bilər: “Nizami 

deyəndə Gəncə düşünürəm... (52, 52). ... Azərbaycana və Azərbay-

can xalqına təkcə Nizami Gəncəvi kimi dahi bir şəxsiyyət bağışla-

dığına görə Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, gəncəlilər minnətdarlığa 

layiqdirlər” (yenə orada, səh.144) 

Qeyd olunan mövzunun – Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunun 

tədrisi zamanı müasir təlim texnologiyalarından və interaktiv me-

todlardan istifadə etməklə az vaxt ərzində həm dahi şair, həm də 

onun doğma vətəni Gəncə şəhəri haqqında dərin və əhatəli, sistemli 

və əyani biliklər vermək mümkündür. 
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Məsələn, bu baxımdan bəzi qabaqcıl coğrafiya müəllimlərinin 

hazırlayıb istifadə etdikləri “Gəncə və Nizami” adlı təqdimat çox 

səmərəli nəticə verir. Həmin təqdimata aşağıdakılar daxildir : 

1. Gəncənin qədim və orta əsrlərə, müasir dövrlərə aid mən-

zərələrini, görkəmli yerlərini əks etdirən slaydlar. 

2. “Nizami” adlı sənədli və bədii filmlərdən fraqmentlər. 

3. Nizami Poeziya Teatrının tamaşalarından qısa fraqmentləri 

əks etdirən video – çarx. 

4. Gəncə şəhərində dahi şairin 870 illik yubileyi ilə əlaqədar 

keçirilmiş silsilə tədbirlərin video-xülasəsi. 

5. Gəncə şəhərində 29 saylı orta məktəbin 7-ci sinfində dahi 

şairin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş açıq dərsin video-yazısı. 

6. N.Gəncəvinin məqbərəsinin əvvəlki illərdə və son dövrdə 

bərpasını müqayisəli əks etdirən sənədli xronika. 

Həmin təqdimat ümummilli lider H.Əliyevin Nizami və Gən-

cə haqqındakı sözləri (Nizami deyəndə Gəncə düşünürsən) ... ilə 

başlayıb, dahi şairin aşağıdakı sözləri ilə bitir: 

 

Şeri oxunanda bu Nizaminin 

Özü də hər sözdə görünər yəqin. 

Gizlənib özünü verməzmi nişan 

Sənə hər beytində bir sirr danışan? 

Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır? 

Hər beyti səslənər: Burda, burdadır (57, 362). 

 

Təqdimatın şagirdlərdə emosional əhvali-ruhiyyə yaratmasını 

təmin etmək üçün əvvəldən sonadək bütün səssiz materiallar dahi 

Nizaminin sözlərinə dahi Ü.Hacıbəyovun bəstələdiyi musiqi ilə 

müşaiyət olunur. 

Coğrafiya dərslərində N.Gəncəviyə məhəbbət hissinin aşılan-

ması yollarından biri də onun adını daşıyan coğrafi adlar, eləcə də 

“Xəmsə”də qeyd olunan toponimlər haqqında müvafiq mövzuların 

tədrisində yığcam məlumat verməkdir. Məsələn, Gəncə və Bakı şə-

hərlərinin inzibati rayonlarından bəhs edərkən, müəllim hər iki 
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şəhərdə dahi şairin adını daşıyan Nizami rayonunun mövcud oldu-

ğunu şagirdlərin diqqətinə cəlb etməli və əlavə olaraq bildirməlidir 

ki, kiçik bir respublikada eyni adda iki rayonun olması ümummilli 

liderimiz H.Əliyevin xidmətidir. Bu isə dahi dövlət xadiminin 

(H.Əliyevin) dahi şairə (N.Gəncəviyə) hörmət və ehtiramının parlaq 

təzahürüdür. 

Qeyd olunan fakta müəllim onu da əlavə edir ki, dahi Nizami-

nin adını daşıyan kəndlər respublikamızın bir sıra rayonlarında 

(Goranboy, Şəmkir və s.)da mövcuddur. Gəncə şəhərinin yaxınlığın-

dakı Şıx düzü də Şeyx Nizaminin adı ilə bağlıdır. 

Aran iqtisadi rayonunun öyrədilməsi zamanı Bərdə şəhərin-

dən bəhs edərkən müəllim dahi Nizaminin bu şəhər haqqındakı 

məşhur sözlərini yada salır: 
 

Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir, 

Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir. 

İyulda dağlara lalərlə səpər, 

Qışını baharın nəsimi öpər. 

O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər 

Şən ətəklərinə bağlanmış kövsər. 

Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət, 

Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət. 

Qırqovul yuvası hər sərv ağacı, 

Oxuyur kəkliyi, ötür turacı... (37, 203). 

 

Bu şeir parçasının təhlilindən aydın görünür ki, dahi şair sanki 

bir təbiətşünas alim kimi Bərdə torpağının gözəlliklərini və xüsusiy-

yətlərini tərənnüm edir: 

 

Yem üçün gələr quş bu gözəl yurda, 

İstəsən quş südü taparsan burda. 

Torpağı yoğrulmuş qızıl suyundan, 

Elə bil hər yanda bitmiş zəfəran (yenə orada). 
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Bərdə torpağının təbii gözəlliklərindən bəhs etdikdən sonra 

şair dağıdıcı, ədalətsiz müharibələr nəticəsində həmin gözəlliklərin 

məhv edildiyini qeyd edir: 

 

İndi o dərgahın taxtı alçalmış, 

İpəyi, qumaşı küləklər çalmış. 

Təzə nar gülləri tökülüb solmuş, 

O narlar, nərgizlər dönüb toz olmuş. 

İndisə yerində bu gözəl yurdun, 

Var sel yumuş dərə, qurumuş odun. 

 

Dahi şair bu gözəl diyarın mövcud vəziyyətinə acısa da, onun 

dərdinə dərman olduğunu da qeyd edir: 

 

Yenə də bol olan o göyərtilər, 

Ədalət toxmundan göyərsə əgər. 

Yenidən gözəlcə bəslənsə diyar, 

Get-gedə yaşıllıq, gözəllik artar  

(yenə orada, səh.204). 

 

Daha sonra müəllim qeyd edir ki, dahi Nizami Bərdənin təbii 

gözəlliklərini vəsf etməklə yanaşı, Azərbaycanın bu qədim diyarının 

eyni zamanda qəhrəmanlar, mərdlər yurdu olduğuna, şəhərin əvvəl-

lər Hərum adlandığına diqqəti cəlb edir : 
 

Hərum adlanırdı bu yurd hər yerdə, 

İndisə adına deyirlər Bərdə. 

Bu mərdlər, gözəllər yurdunda, inan, 

Çox saysız xəzinə gizləmiş zaman (yenə orada). 

 

Yekunda müəllim şeirdə təsvir olunan qədim Bərdənin şöhrə-

tinin özünə qaytarılması üçün müasir dövrdə burada aparılan yeni-

dənqurma və abadlıq işlərindən bəhs etməklə dərsin həyatla əlaqə-

ləndirilməsini təmin edir. Müəllim sonda onu da vurğulayır ki, 

Bərdəni sevə-sevə tərənnüm edən və beləliklə də, ədəbiyyat tarixi-
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mizə bu qədim diyarın adını qızıl hərflərlə yazan N.Gəncəvini bər-

dəlilər böyük məhəbət və ehtiramla hər zaman yad edir və xatirəsini 

əziz tuturlar. 

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası kursunun tədrisində də 

N.Gəncəvinin dünya şöhrətli şair-filosof olduğu şagirdlərə anlat-

mağın imkanları heç də az deyil. Məsələn, Fransanın sosial-iqtisadi 

səciyyəsinə və şəhərlərinə həsr olunan dərsdə müəllim şagirdlərin 

diqqətini Azərbaycanın bu ölkə ilə sıx elmi-mədəni əlaqələrinin 

mövcudluğuna, həmin əlaqələrin hələ orta əsrlərdə başlanmasına, 

Avropada Nizami Gəncəvi haqqında ilk yazılı məlumatların məhz 

bu ölkədə yayılmasına cəlb edə bilər. Fransız şərqşünaslarının və 

yazıçılarının öz elmi əsərlərində N. Gəncəviyə, onun “Xəmsə”sinə 

böyük diqqət yetirməsinə dair aşağıdakı faktlardan bu fikri əsas-

landırmaq mümkündür. 

“Avropada nizamişünaslığın özülünü XVII əsrdə fransız şərq-

şünasları qoymuşlar” (40). Nizami Gəncəvini öyrənmək sahəsində 

Fransada XVII əsrdə başlanmış fəaliyyət sonralar müntəzəm davam 

etmişdir. Fransız şərqşünaslarından Bartelemi d'Erblo, Silvester dö 

Sasi, Jül Mol, Yan Darmsteter, Lüsyən Buva, Alfons Pusso, Rönü 

Patrn, E.Bloşe, Jorj Farilley, L.M.Dübo, Fridrix Şarmua, Anri Mas-

se, Lui Araqon və başqaları Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılı-

ğını araşdırmaqla məşğul olmuşlar. Onlar Nizami əsərlərinin tərcü-

məsi sahəsində çox iş görmüşlər... Parisdə çıxan “Jurnal Aziyatik”, 

“Rövü dü mond müzülman” və digər jurnalların müxtəlif nömrələ-

rində Nizami Gəncəvinin ölməz yaradıcığını təhlil edən bir çox 

məqalələr dərc olunmuşdur (yenə orada). 

Fransız şərqşünasları öz əsərlərində N.Gəncəvinin əsərlərini 

yüksək qiymətləndirmiş, dahi şair haqqında dəyərli fikirlər söylə-

mişlər. Onlardan Bartelemi d'Erblo, Marsel Erqetu, H.Bamate, 

B.Meynar və Lui Araqonun dahi şair haqqında söylədikləri yüksək 

fikirləri yuxarıda qeyd etdiyimiz üçün burada təkrara ehtiyac 

duymuruq. 

Başqa bir misal. Hindistanın sosial-iqtisadi coğrafiyasını öyrə-

dərkən bu qədim mədəniyyət ölkəsi ilə Azərbaycanın elmi-mədəni 
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əlaqələrinə toxunan müəllim buradaca N.Gəncəvi irsinə, sənətinə və 

şəxsiyyətinə bu ölkədə göstərilən böyük diqqəti nümunə göstərir. 

Fikrini əsaslandırmaq üçün aşağıdakı konkret faktlara müraciət edir. 

Dahi şairin 870 illiyi münasibətilə Hindistanda 2011-ci il “Nizami 

Gəncəvi ili” elan edilmişdir. Yeni Dehli şəhərində 2011-ci ildə 

N.Gəncəvi adına park salınmış, həmin parkda dahi şairin heykəlinin 

qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. “Nizami ili” ilə əlaqədar bu ölkədə 

elmi-praktik konfrans keçirilmiş, opera və balet tamaşası, film festi-

valı, xalça və rəsm əsərlərinin sərgisi, muğam konserti təşkil olun-

muşdur. 

Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyinin axtarışları nəticəsin-

də N.Gəncəvinin əsərlərinin ilk dəfə Kəlküttə şəhərində çap olun-

duğu, bu ölkənin bir sıra şəhərlərinin kitabxana və arxivlərində 

müxtəlif yazıların mövcud olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Hindista-

nın Prezident sarayının mərkəzi salonu olan Aşoka Hallda Nizami 

Gəncəvinin portreti, salonun tavanında isə əsərlərindən beytlər öz 

əksini tapmışdır (58). 

Bu maraqlı faktları və yeni məlumatları şagirdlərə çatdıran mü-

əllim onu da əlavə edir ki, Hindistanın türk əsilli böyük şairi Əmir 

Xosrov Dəhləvi dahi Nizaminin “Xəmsə”sinə nəzirə yazmış, onu 

özünə ustad hesab etmiş, “söz xəzinəsinin hakimi” adlandırılmışdır. 

Avropanın ən böyük və inkişaf etmiş ölkələrindən olan İtali-

yanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi zamanı bu dövlətlə Azərbaycan ara-

sında siyasi və mədəni əlaqələrin son illərdə genişlənməsi haqqında 

proqram materialını şərh edərkən müəllim buna əyani misal kimi 

2012-ci ilin aprel ayında Roma şəhərinin məşhur “Villa Borghese” 

parkında dahi Nizaminin heykəlinin açılışını misal göstərir. Və 

əlavə edir ki, bu heykəl H.Əliyev Fondunun dəstəyi ilə qısa vaxt 

ərzində İtaliyanın paytaxtında ucaldılmış və aprel ayının ortalarında 

burada keçirilən “Azərbaycan mədəniyyəti günləri” çərçivəsində 

Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilmişdir. 

Dahi Nizami Azərbaycanı təkcə Şərq ölkələrində və Avropada 

deyil, bütün dünyada, hətta, okeanın o tayında – Amerika qitəsində 

də tanıdır, onun mədəniyyətinə və ədəbiyyatına əcnəbilərdə dərin 



   34   A       a 

maraq hissi oyadır. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün 2011-ci ilin 

oktyabr ayında okeanın o tayından – Meksika Birləşmiş Ştatların-

dan gələn bir şad xəbərə diqqət yetirək. 2011-ci ilin oktyabr ayının 

25-də Meksikanın Qerrero ştatının Akapulko şəhərində Nizami 

Gəncəvinin heykəlinin təməlqoyma mərasimi keçirilib. Həmin təd-

birdə çıxış edən Meksikanın tanınmış yazıçısı Manu Donvier 

N.Gəncəvinin əsərlərinin yalnız Azərbaycana deyil, eyni zamanda 

dünya ədəbiyyatı və fəlsəfi baxışlarına misilsiz töhfə olduğunu 

vurğulamışdır (59). 

“Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun “Latın 

Amerikası ölkələri” mövzusunda tədris proqramına əsasən Meksika 

Birləşmiş Ştatlarına xüsusi yer verilir. Proqramın verdiyi bu imkan-

dan səmərəli istifadə edən müəllim yuxarıda qeyd etdiyimiz faktları 

öz şərhinə daxil etməklə həm dərsi müasir həyat hadisələri ilə 

əlaqələndirərək şagirdlərin idrak marağını fəallaşdırır, həm Meksika 

ölkəsi ilə Azərbaycan arasındakı sosial-iqtisadi və mədəni əlaqələrə 

dair bilikləri genişləndirir, həm də dahi Nizaminin dünya şöhrətinə 

inamı gücləndirir, ona olan ehtiram və məhəbbət hisslərini daha da 

möhkəmləndirir. 

Özbəkistan respublikasının paytaxtı Daşkənddən bəhs edərkən 

burada N.Gəncəvinin heykəlinin təsadüfi ucalmadığını, daha şairin 

“Xəmsə”sinin özbək ədəbiyyatına, xüsusilə böyük özbək şairi 

Ə.Nəvaiyə güclü təsirini qeyd etmək vacibdir. 

Dahi şairin irsini öyrətmək və onu şagirdlərə sevdirmək baxı-

mından geniş imkanlara malik humanitar fənlərdən biri də Musiqi-

dir. Bir çox tədqiqatçılar (prof. F.Sadıqov, prof. S.Qurbanəliyeva, 

dos. Ə.Əhmədov və b.) sübut etmişlər ki, dahi şair eyni zamanda 

musiqişünas olmuş, Azərbaycan musiqisinin tarixini dərindən bil-

mişdir (47; 60; 61; 62). Prof. F.Sadıqov “Böyük şair Nizami və 

musiqi” məqaləsində yazır: “Azərbaycan poeziyasının və nəsrinin 

görkəmli simaları Q.Təbrizi, Məhsəti, Xaqani... və başqaları öz 

əsərlərində musiqi folklorumuzun təsir gücünü ustalıqla tərənnüm 

etmişlər. Bu baxımdan dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin ədəbiyyat 

tarixində müstəsna xidmətləri vardır. Onun bədii, emosional, este-
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tik, fəlsəfi, həm də elmi-idraki fikirləri bu gün də oxucuda heyrət 

doğurur” (60). 

Qeyd olunan məqalədə müəllif konkret misallar əsasında dahi 

şairin milli musiqimizin bütün incəliklərinə dərindən bələd olmasını 

sübut etməklə yanaşı, belə bir maraqlı mülahizə də irəli sürür ki, 

estetika elminin banisi indiyədək deyildiyi kimi, alman filosofu 

Baumqarten deyil, məhz N.Gəncəvi olmuşdur: “Bir sıra ədəbiy-

yatlarda göstərilir ki, bədii idrakı fəlsəfədən ayıraraq onu estetika 

kimi təqdim edən XVIII əsr alman filosofu Baumqarten olmuşdur. 

Bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Əslində bu ideyanın bünövrəsini hələ 

XII əsrdə Nizami Gəncəvi qoymuşdur” (yenə orada). 

Müəllif  “Xəmsə” də adı şəkilən müğamların, musiqi alətləri-

nin bir çoxunun adlarının ilk dəfə məhz Nizami Gəncəvi tərəfindən 

qeyd edildiyini, onların əksəriyyətinin bu günədək gəlib çıxdığını 

xüsusi vurğulayır: “...Nizami yaradıcılığında öz əksini tapan muğam 

dəstgahlarının, şöbə və guşələrinin, rənglərin, dəramədlərin, təsnif-

lərin adları müəyyən assimilyasiyaya uğramışsa da, onların bir 

qismi isə Nizami yaşadığı dövrdə olduğu kimi, bu gün də öz adları 

ilə yaşayır. Məsələn, Nizami yaradıcılığında bədii mədəniyyətimi-

zin ən əvəzsiz incilərindən hesab olunan, qiymətləndirilən, təhlil 

edilən “Rast”, “Hisar”, “İraq”, “Mahur”, “Nəva”, “Rəhavi” (“Rə-

hab”), “Səbz – dər – səbz”, “Sazi – Novruz” kimi muğam nümunə-

ləri indi də el sənətkarlarımız tərəfindən eyni adla ifa edilir (yenə 

orada). 

Prof. F.Sadıqovun qeyd olunan məqaləsində irəli sürdüyü yeni 

və maraqlı fikirlərdən biri də budur ki: “...Nizami hələ dünyada 

vahid not sistemi yaranmamışdan öncə onun əsaslarından biri və 

vacibi olan “pauza” haqqında ilk sözünü demişdir” (yenə orada). 

Müəllif məqalənin sonunda bu qənaətə gəlir ki, “...dahi Nizami 

Azərbaycan xalq musiqisinin, xüsusilə muğam dəstgahlarının, həm 

nəzəri əsaslarını öyrənib təhlil etmiş, ümumiləşdirmiş, həm də mu-

ğamların bütün şöbə və guşələrinin ifa imkanlarını, onların insanda 

doğurduğu emosional hissləri də duymuş, qavramış, təfəkkür süzgə-

cindən keçirmiş, bu inciləri böyük şövqlə tərənnüm etmiş, ulu və 
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müdrik bir xalqın oğlu kimi layiqincə qiymətləndirmiş, gələcək nəs-

lə çatdırmağı özünün mənəvi borcu hesab etmişdir. Ulu şairin Azər-

baycan milli musiqisi, xüsusilə, muğamlarımız haqqında fikirləri, 

elmi – idraki – fəlsəfi araşdırmaları bu gün də öz aktuallığını 

saxlayır”. 

Hörmətli prof. F.Sadıqovun bu dəyərli sözlərinə onu əlavə et-

məyi zəruri hesab edirik ki, dahi şairin milli musiqimiz haqqında bu 

gün də öz aktuallığını saxlayan fikirlərini gənc nəslə sevə-sevə 

çatdırmaq hər bir musiqi müəlliminin mənəvi borcudur. 

N.Gəncəvini milli musiqimizi, musiqi tariximizi dərindən 

bilən musiqişünas kimi dəyərləndirən müəlliflərdən biri də dos. 

Ə.Əhmədovdur. O, “Nizami – elmşünas” adlı monoqrafiyasında 

dahi şairin musiqi ilə bağlı fikirlərinə ayrıca fəsil (VI fəsil – Nizami 

musiqişünas) həsr etmiş və burada onun eyni zamanda milli musi-

qimizin dərin bilicisi, musiqişünas alim olmasını konkret elmi dəlil-

lər əsasında sübuta yetirmişdir. Müəllif həmin əsərində yazır: “Qə-

dim zamanın alimləri öz dövrlərində məlum və məruf olan bütün 

elmləri, o cümlədən də, musiqi və rəqs elmlərini öyrənirdilər. Bütün 

bu elmlərə kamil dərəcədə sahib olandan sonra onlar alim hesab 

olunurdu. Odur ki, islam alimləri içərisində nəinki musiqi elmini 

bilən, hətta, bu sahədə ixtisaslaşmış alimlər yetişmişdir. Fərabi, 

Xəlil ibn Əhməd, Əbul – Fərəc və digərləri bu cür alimlərdəndir. 

İbni Sina, Fəxri – Razi kimi məşhur alimlər, həm də musiqi bilicilə-

ri olublar. 

Nizami Gəncəvi də bu cərgədən geri qalmamışdır. O, dini, 

dünyəvi, humanitar və dəqiq elmlərlə yanaşı, həm də musiqi bilici-

sidir. Onun əsərlərində müxtəlif musiqi alətlərinin və məqamlarının 

adlarına, musiqi məclislərinin təşkili, quruluşu və gedişi qaydalarına 

rast gəlmək olur” (47, 103) 

Dahi şairin musiqi ilə bağlı fikirləri əsasən “Xosrov və Şirin” 

əsərində cəmlənmişdir. Həmin əsərdə şair “Çalğıçı Barbədin tərifi” 

adlı bədii parçada onun (Barbədin) yüzdən yuxarı nəğmənin bilicisi 

olduğunu göstərir, onlardan 30-nun başlıca xüsusiyyətlərini bir 

musiqişünas alim kim təsvir edir: 
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O çala bildiyi yüz xoş nəğmədən, 

Seçdi otuzunu – özü bəyənən. 

Bu otuz nəğmə ki, Barbəd çalırdı, 

Gah ürək verirdi, gah can alırdı. 

“Gənci – badavərd”lə məclisi açdı, 

Ağzı hər nəfəsdə xəzinə saçdı. 

“Gənci – gav” başladı, coşdu üfüqlər, 

Yer öküzün verdi nisar etdi zər. 

O “Gənci – süxtə”ni oxuyan zaman 

Min xəzinə yandı onun ahından (57, 167). 

 

Göründüyü kimi dahi şair-musiqişünas cəmi ikicə misrada hər 

bir nəğmənin – havanın incəliklərini, insana təsir gücünü böyük 

ustalıqla təsvir edir. Məsələn, şairin bədii təqdimatından məlum olur 

ki, “Gənci – Badavərd” dərin mənası ilə səciyyələndiyi üçün musiqi 

məclisləri onunla açılır. “Gənci – gav” isə öz coşğunluğu ilə dünya-

nı cuşə gətirir. “Gənci – süxtə”nin isə ahu-naləsi yeri-göyü yandırır. 

Beləcə, dahi Nizami hər bir nəğmənin məziyyətlərini, incəliklərini 

zərgər dəqiqliyi ilə çox lakonik və metaforik ifadələrlə, qüdrətli 

rəssam fırçası ilə vəsf edir: 

 

“MüĢk dənəsini səsləndirərkən, 

Ev müşkün ətrindən olrdu xütən. 

“Nimruz” nəğməsini başlasa, bütün 

Özündən gedərdi ağıl yarım gün. 

“Səbz – dər – səbz” nəğməsi başlasa əgər, 

Saralmış bağlarda açardı güllər. 

“Sərvi – Ģahi” səsi gəlcək qulağa, 

Bülbül sarmaşardı göldə budağa... 

Nəvayi “Mehrigan” çalanda o dəm 

Huş başdan çıxırdı, gülürdü aləm... 

Başlarkən “Qönçeyi – kəbki – dəri”dən 

Kəklik qaqqıltısı gələrdi həmən (yenə orada). 
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Təkcə bir əsərdə otuz nəğmənin səciyyəsini vermək ona 

dəlalət edir ki, musiqişünas-şair yüzlərlə hava və havacatın, musiqi-

nin müxətlif janrlarının sirlərinə dərindən bələd olmuşdur. “Xosrov 

və Şirin” poemasında dahi şairin səciyyələndirdiyi həmin otuz 

nəğmə aşağıdakılardır : 

1. Gənci badavərdi. 2. Gənci – gav. 3. Gənci – süxtə. 4. Şadır-

van – mirvarid. 5. Təxti – Taqdis. 6. Naqusi. 7. Övrəng. 8. Hoqqeyi 

– kavus. 9. Mahbər – kuhan. 10. Müşk – danə. 11. Arayisi Xurşid. 

12. Nimruz. 13. Səbz – dər – səbz. 14. Qüfli – Rumi. 15. Sərvistan. 

16. Sərvi səhi. 17. Nuşin – badə. 18. Ramisi – can. 19. Sazi – nov-

ruz. 20. Müşguyə. 21. Mehrigan. 22. Mərvayunik. 23. Şəbdiz.      

24. Şəbi – fərrax. 25. Fərruxruz. 26. Qönçeyi – kəbki – dəri.         

27. Nəxçirigan. 28. Kini – Səyavuş. 29. Kini – İrər. 30. Baği – Şirin. 

Musiqinin bütün incəliklərinə dərindən bələd olan şair əsərlə-

rində onlarla musiqi alətinin adını çəkir. Həm də elə musiqi alət-

lərinin ki, onların əksəriyyəti bugünkü musiqiçilərə məlum deyil. 

“İsgəndərnamə” poemasındakı “Əflatunun çalğı aləti qayırması” 

hekayəti göstərir ki, dahi şair – musiqişünas təkcə öz dövrünün mu-

siqisini mənimsəməklə kifayətlənməmiş, qədim dövrlərin musiqi 

sənətini, çalğı alətlərini öyrənməyə çalışmışdır. Qeyd olunan heka-

yədən aydın olur ki, qədim yunan filosofu Əflatun (Platon) o zaman 

heç kimə məlum olmayan yeni çalğı aləti – ərğənun düzəldir. Bu 

alət həmin dövrdə çalğı aləti kimi geniş istifadə olunan uddan bir 

sıra üstünlükləri ilə fərqlənir: 

 

Telləri yaxşıca köklənmiş bu saz, 

Başladı verməyə ahəngdar avaz. 

Zil və bəm nəğmələr hasil edərək, 

Mizrabı gah yavaş vururdu, gah bərk... 

Səslərdə o qədər məlahət vardı 

Ki heyvan eşitcək donub qalırdı. 

İnsan səslərindən heyvana qədər – 

Sazdan çıxardardı hər cürə səslər (37, 468) 
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Bəzi müasir musiqiçilər ərğənunu indiki orqan ilə eyniləşdirir-

lər. Halbuki, orqan sıxılmış hava ilə işləyir, ərğənun isə Nizaminin 

göstərdiyi kimi simli alətdir. Ə.Əhmədov bu barədə yazır: “Bu 

ixtilafa son qoymaq üçün, şübhəsiz, Nizaminin bu tarixi sənədini 

(yuxarıda qeyd etdiyimiz misraları nəzərdə tutur – B.A.) əsas götü-

rüb deməliyik ki, ərğənun simli alətdir, orqan deyil” (47, 119). 

Prof.F.Sadıqov yuxarıda adı çəkilən məqaləsində qeyd edir ki, ərğə-

nun alətinin müasir kanon olması şübhə doğura bilməz (60). 

Ə.Əhmədovun apardığı araşdırmaya görə dahi Nizaminin 

əsərlərində aşağıdakı musiqi alətlərinin adı çəkilmişdir: 

I. Simli alətlər: 1. Ud. 2. Rud. 3. Rübab. 4. Cəng. 5. Ərğənun. 

6. Bərbət. 7. Kamança. 8. Setar. 9. Tənbur 

II. Nəfəs alətləri: 1. Ney. 2. Mizmar. 3. Kərrənay. 4. Şeypur. 

5. Musiqar. 

III. Zərb alətləri: 1. Kus. 2. Təbil. 3. Dohol. 4. Məqrəə 

(Böyük təbil) (47, 117) 

Göründüyü kimi, dahi Nizami öz əsərlərində 20-yə yaxın 

musiqi alətinin adını çəkmiş, onların hər birinin xüsusiyyətlərini 

təsvir etmişdir. Həmin alətlərin bir çoxu tamamilə unudulduğu üçün 

müasir musiqiçilərə məlum deyil. Ona görə də dahi şair-musi-

qişünasın elmi-bədii təfəkkürünün yüksək nümunəsi olan söz incilə-

ri həm estetik tərbiyənin qüdrətli vasitələrindən biri kimi musiqini 

dəyərləndirmək, həm də musiqi tarixinin, xüsusilə, qədim dövrlərin 

və orta əsrlərin musiqi alətlərinin, hava və havacatların öyrənilməsi 

baxımından əvəzedilməz elmi mənbədir. 

Bəs bu əvəzedilməz elmi mənbədən orta məktəblərin Musiqi 

dərslərində necə faydalanmaq olar? Həmin dərslərdə N.Gəncəvinin 

həm dahi şair, həm də musiqişünas alim kimi şagirdlərə sevdirmə-

yin yolları hansılardır? Apardığımız müşahidələr, müsahibələr, an-

ket sorğuları və qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsi 

əsasında Musiqi dərslərində dahi şairin ədəbi-mədəni irsindən, o 

cümlədən, musiqiyə dair dəyərli fikirlərindən istifadənin aşağıdakı 

imkan, vasitə və yolları müəyyənləşdirilmişdir: 
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1. Musiqi tarixinə və nəzəriyyəsinə dair biliklərin öyrədilməsi 

prosesində N.Gəncəvinin əsərlərindən elmi mənbə kimi istifadə 

etmək. Xüsusilə muğamlar haqqında nəzəri biliklər verərkən ayrı – 

ayrı muğamlarımızın xüsusiyyətləri, incəlikləri barədə N.Gəncəvi-

nin dəyərli fikirlərindən istifadə etmək faydalıdır. Belə muğamlara 

“Rast”, “Hisar”, “İraq”, “Mahur”, “Nəva”, “Rəhhab” və s.misal 

göstərmək olar. 

2. Musiqi alətləri haqqında nəzəri bilikləri öyrədərkən qədim 

alətlər barəsində N.Gəncəvinin verdiyi məlumatlardan müqayisəli 

təhlil vasitəsi kimi istifadə etmək. Yuxarıda artıq qeyd etdiyimiz 

kimi, dahi şairin əsərlərində 20-yə yaxın musiqi aləti haqqında mə-

lumatlara rast gəlinir. Həmin musiqi alətlərinin şəkilləri Rauf 

İsmayılzadənin “Nizaminin musiqi dünyası” adlı kitabında verilmiş-

dir (bax: 103, səh. 4 – 7; 21 – 22; 49 – 50; 63 – 64; 79 – 80). 

Həmin şəkillərdən musiqi dərslərində əvəzedilməz əyani vasitə kimi 

istifadə mümkün və vacibdir. Bu kitabda müəllif şairin “Xəm-

sə”sinə daxil olan poemaları ayrı-ayrılıqda təhlil etmiş, musiqi ilə 

bağlı beytləri seçib sistemə salmışdır ki, bu da müəllimlərin həmin 

dəyərli mənbədən dərsdə istifadəsi işini xeyli asanlaşdırmışdır. 

3. N.Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş mahnıların və digər 

musiqi əsərlərinin öyrədilməsi zamanı şairin həyatı və yaradıcılığı 

barədə, o cümlədən, musiqiyə dair fikirləri haqqında qısa məlu-

matlar vermək. Məlum olduğu kimi, dahi şairin yaradıcılığında lirik 

divanı mühüm yer tutur. Onun insana böyük məhəbbətlə qələmə 

aldığı qəzəllər hər bir kəsdə gözəlliyə dərin maraq və sevgi oyadır, 

həzin bir musiqi kimi insanın ruhunu oxşayır. Musiqişünas alim, 

prof. S.Qurbanəliyeva dahi şairin qəzəllərini yüksək qiymətləndirə-

rək yazır: “Şairin qəzəllərində aşıb-daşan sevgi çağlayır, həyatın 

gözəlliyinə vurğunluqdan doğan heyranlıq, böyük məhəbbət dilə 

gəlir. Dahi şairin fikrincə, insan kainatın nəfəsli dürdanəsidir. Belə 

bir dürdanə qadın olduqda o, ikiqat ülviləşir” (62, 217). 

Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları dahi şairin qəzəllərindəki 

qeyd olunan məziyyətləri nəzərə alaraq, onun sözlərinə musiqi bəs-

tələmişlər. Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda romans – 
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qəzəl janrının banisi dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyov ilk dəfə bu jan-

ra müraciət edərək məhz dahi Nizaminin lirikasından bəhrələnmiş-

dir. Belə ki, o, 1941-ci ildə N.Gəncəvinin anadan olmasının 800 

illik yubileyi ilə əlaqədar dahi şairin sözlərinə “Sənsiz” və “Sevgili 

canan” romans – qəzəllərini yazmışdır (yenə orada). Azərbaycan 

romans janrının şah əsərləri olan həmin romansların yazılmasından 

70 il keçdiyinə baxmayaraq, bu gün də sevilə-sevilə ifa olunur. Axı 

bu romanslar Azərbaycan mədəniyyətinin iki korifeyinin, iki dahi 

şəxsiyyətinin – N.Gəncəvi və Ü.Hacıbəyovun poetik ilhamının 

məhsuludur! 

Ü. Hacıbəyovun romans – qəzəl ənənəsini davam etdirən bir 

sıra görkəmli Azərbaycan bəstəkarları da N.Gəncəvinin lirikasına 

müraciət edərək gözəl musiqi əsərləri yaratmışlar. Məsələn, F.Əmi-

rov hələ 1943-cü ildə Konservatoriyada oxuyarkən dahi şairin xati-

rəsinə həsr etdiyi “Gülüm” romans – qəzəlini yazmışdır. Sonralar 

görkəmli Azərbaycan bəstəkarları : Cahangir Cahangirov dahi şairin 

sözlərinə “Gül camalın”; “Nazənin”; Adil Gəray – “Yar gəlmiş idi”; 

Qəmbər Hüseynli – “Ey gözüm, de görmədinmi?”; Tofiq Quliyev – 

“Gözüm aydın”; Hacı Xanməmmədov – “Surəti-canan görünür”; 

Ağabacı Rzayeva “Könlüm”; Hökumə Nəcəfova – “Tez gəl”, “Ya-

rım gəldi”; Şəfiqə Axundova – “Cahanda”, “Nə gözəl”, “Necə səbr 

etsin”; Süleyman Ələsgərov – “Sərvi-xuramanım mənim” və s. ro-

mans qəzəlləri yazmışlar. 

Göründüyü kimi, musiqi dərslərində dahi şairin irsinə 

müraciət etmək, onu həm dahi şair kimi, həm də bir musiqişünas 

alim kimi şagirdlərə sevdirmək baxımından geniş imkan, vasitə və 

yollardan səmərəli istifadə etmək ancaq o halda mümkündür ki, 

musiqi müəllimi dahi şairin poeziyasını yaxşı öyrənsin və dərk 

etsin, onun musiqiyə dair fikirləri haqqında tədqiqatçıların apardığı 

araşdırmaların nəticələrindən xəbərdar olsun. 

4. Dahi şairə həsr olunmuş musiqi əsərlərinin öyrədilməsi 

zamanı onun həyat və yaradıcılığı barədə yığcam məlumatların ve-

rilməsi. Məsələn, görkəmli bəstəkar F.Əmirovun “Nizami” simfo-

niyasından bəhs edərkən müəllim həmin simfoniyanın mahiyyətinin 
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şagirdlər tərəfindən dərk olunmasını asanlaşdırmaq üçün dahi şairin 

şəxsiyyəti və poeziyasının məziyyətləri, “Xəmsə”yə daxil olan əsər-

lər haqqında yığcam-lakonik şərh verir. Həmin məlumatı ümumi-

ləşdirən müəllim qeyd edir ki, F.Əmirovun dahi şairin yubileyi 

münasibətilə yazdığı simli alətlər üçün “Nizami” simfoniyası bəstə-

karın böyük Nizami dühasına, şəxsiyyətinə və sənətinə olan dərin 

məhəbbətin parlaq ifadəsidir. Bu məhəbbətin nəticəsidir ki, o, 

ömrünün sonunda “Nizami baletini yazıb tamamlamışdır. 

Qeyd olunan imkan və vasitədən, eləcə də Əfrasiyab Bədəl-

bəylinin “Nizami” operası haqqında məlumat verərkən istifadə 

etmək mümkün və zəruridir. 

Orta məktələrdə tədris olunan humanitar fənlərdən biri də 

Təsviri incəsənətdir. Həmin fənnin tədrisi prosesində də dahi şairin 

yaradıcılığına istinad edərək onu eyni zamanda təsviri incəsənətin 

müxtəlif sahələrinə dərindən bələd olan bir mütəfəkkir kimi şagird-

lərə tanıtmaq baxımından müəyyən imkanlar, vasitə və yollar möv-

cuddur. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Təsviri incəsənətin və xalq tətbiqi sənətinin müxtəlif növ-

lərinin tarixinə və xüsusiyyətlərinə dair nəzəri məlumatlar verərkən 

N.Gəncəvinin “Xəmsə”sindən elmi mənbə kimi istifadə olunması. 

Məlum olduğu kimi, dahi şairin “Xəmsə”sində rəssamlıq, boyakar-

lıq, memarlıq, xalçaçılıq və s. sənətlər haqqında dəyərli fikirlər kifa-

yət qədərdir. Məsələn, “Yeddi gözəl” poemasında N.Gəncəvi rəng-

lərin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, rəssamlıq sənətinin əhəmiyyə-

tini, estetik tərbiyədə bu incənət növünün rolunu mahir rəssam kimi 

vəsf edir. Bu cəhətdən, “Yeddi gözəl” poemasında Bəhramın yeddi 

rəngdə yeddi günbəd tikdirməsi haqqındakı hekayələr daha çox 

diqqət çəkəndir. 

Burada şair əvvəlcə yeddi rəngli yeddi günbəd tikən Şidənin 

rəssamlıq və memarlıq sənətinin incəliklərini vəsf edir, həmin 

sənətkar üçün zəruri olan keyfiyyətlərini sadalayır: 

 

Gün kimi parlaqdı, Şidə şöhrəti, 

Vurardı qayaya, ağa zinəti. 
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Rəssamdı, mötəbər bir sənətkardı. 

Mühəndisdi, böyük hünəri vardı. 

Tibb elmi, həndəsə, asiman, nücum, 

Şidənin əlində sanki mumdu, mum. 

İncə memar idi, bəzək vurandı, 

Nəqşlər çəkərək, surət qurandı (64, 129 – 130). 

 

Göstərilən nümunədən aydın görünür ki, N.Gəncəvi rəssamlıq 

və memarlıq sənətinin digər sənətlərlə və elmlərlə (mühəndislik, 

tibb, astronomiya, həndəsə və s.) sıx əlaqəsini yaxşı bilmişdir. Şidə 

məhz qeyd olunan keyfiyyətlərə və qabiliyyətlərə malik olduğu 

üçün yeddi iqlimə – təbii şəraitə və rəngə uyğun olaraq bənzərsiz 

yeddi günbəd tikir. Şairin təsvir etdiyi həmin rənglər demək olar ki, 

spektrin yeddi rənginə tam uyğun gəlir. 

Müəllim, rəssamlıq sənəti, onun xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti; 

rənglər, onların xüsusiyyətləri, rəssamlıqda rolu və s.haqqında nəzə-

ri biliklər verərkən yuxarıda qeyd etdiyimiz faktlardan istifadə edə 

bilər. Məsələn, qara rəngdən bəhs edərkən dahi şairin bu rəngə necə 

böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd edərək, şagirdlərin diqqətini 

aşağıdakı misralara yönəltmək olar : 

 

Göz, qarası ilə görər cahanı, 

Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı? 

Gecə örtməsəydi qara ipəklər 

Ayın beşiyinə yarardı məgər? 

Yeddi rəng tanıyır geniş asiman 

Qaradır rənglərə üstün hər zaman. (64, 163) 

 

Dahi şairin yaşıl rəng haqqındakı fikirləri də maraqlıdır: 

 

Əkinə rövnəqdir yalnız yaşıl rəng, 

Odur mələklərə verən min bəzək. 

Yaşıllıq hər şeyin təravətidir, 

Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir. 
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Bitki yaşıllıqla həmahəng olar, 

Cavanlıq hər zaman yaşıl rəng olar  

(yenə orada, səh.191). 

 

Məlum olduğu kimi, xalq tətbiqi sənət növü olan xalçaçılıq 

Azərbaycanda qədim zamanlardan mövcud olmuş və orta əsrlərdə, o 

cümlədən, N.Gəncəvinin yaşadığı dövrdə özünün yüksək inkişaf 

mərhələsinə çatmışdır. Bunu bir çox digər elmi mənbələrlə yanaşı, 

dahi Nizaminin “Xəmsə”si də sübut edir. Belə ki, xalq sənətinin 

bütün sahələrinə dərindən bələd olan və onları öz əsərlərində parlaq 

səhifələrlə əks etdirən N.Gəncəvi xalçaçılıq sənətini də yaddan çı-

xarmamış, bu barədə “Xəmsə”də dəyərli məlumatlar vermişdir. Mə-

sələn, fikrimizi təsdiqləyən faktlardan bir neçəsi Azərbaycan Xal-

çası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin direktoru Röya Tağı-

yevanın aşağıdakı sözlərində arqumental ifadəsini tapmışdır: “Bu 

gün biz Nizami yaradıcılığına yeni nəzərlə – xalq tətbiqi sənətində 

yeri və dəyəri nəzərindən baxacağıq. Nizami Gəncəvinin ölməz 

poemalarında xalq sənətlərinə və xüsusən xalçaçılıq sənətinə, saray-

lar bəzəyən gözəl xalça təsvirlərinə geniş yer verilib. “İsgəndərna-

mə” əsərinin “Şərəfnamə” hissəsində İsgəndərin Bərdə şəhərinə Nü-

şabənin sarayına qonaq getməsi səhnəsini, “Xosrov və Şirin”də 

Xosrovun Şirinin qəsrinə getməsi səhnəsini təsvir edərkən müxtəlif 

xalça növlərinə və yenə də “Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun 

ova çıxmasını təsvir edərkən məfrəşin və “Yeddi gözəl” əsərində 

Azərbaycanda çox geniş yayılmış xalça məlumatı olan heybənin 

təsvirini verib. Bu məlumatlar Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli 

xalça məmulatları istehsal edildiyini tam göstərir” (65). 

Təsviri incəsənət dərslərində xalçaçılıq sənətinin inkişaf tari-

xindən və xalça məmulatlarının müxtəlif növlərindən bəhs edərkən 

qeyd olunan faktlardan bir dəlil kimi istifadə olunması həm şagird-

lərin bu barədə biliklərini genişləndirir, həm də N.Gəncəvini xalça 

sənətinin bilicisi kimi də onlara sevdirir. 

2. Miniatür janrı ilə bağlı biliklər verərkən dahi Nizaminin 

“Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatürlərin nümunə göstərilməsi. 
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Məlum olduğu kimi, dahi şairin “Xəmsə”sinə indiyədək say-

sız-hesabsız miniatürlər çəkilmişdir. Tədqiqatçıların yekdil fikrinə 

görə, Yaxın və Orta Şərqdə miniatür janrının inkişafında N.Gəncə-

vinin “Xəmsə”si böyük rol oynamışdır. Təkcə onu qeyd etmək 

kifayətdir ki, Nizami “Xəmsə”sinin 45 miniatürlü əlyazma nüsxəsi 

hələ 1481-ci ildə Dərviş Məhəmməd Tağı tərəfindən köçürülmüş-

dür. Həmin miniatürlərdən 2-si “Sirlər xəzinəsi”, 14-ü “Xosrov və 

Şirin”, 9-u “Leyli və Məcnun”, 12-si “Yeddi gözəl”, 7-si isə “İsgən-

dərnamə” poemasında verilmişdir (66, 8). 

Nizaminin Ərdəbil əlyazmaları kolleksiyasından gətirilmiş və 

üzü 1507-ci ildə köçürülmüş “Xəmsə”sində 25 miniatür çəkilmişdir. 

Bu miniatürlərdən 2-si “Sirlər xəzinəsi”, 3-ü “Xosrov və Şirin”, 4-ü 

“Leyli və Məcnun” 11-i “Yeddi gözəl”, 5-si isə “İsgəndərnamə”yə 

çəkilmişdir. Belə faktların sayını istənilən qədər artırmaq olar. 

Lakin burada başlıcası odur ki, müəllim çoxsaylı “Xəmsə” minia-

türləri içərisindən təlim-tərbiyə baxımından daha əhəmiyyətli olan-

ları düzgün seçə bilsin və onlardan əyani vasitə kimi istifadə etsin. 

Əlbəttə, burada hazır miniatürləri şagirdlərə təqdim etməklə yanaşı, 

“Xəmsə”nin süjetləri əsasında yeni miniatürlərin çəkilməsini təşkil 

etmək daha səmərəli nəticə verə bilər. 

3. Portret janrı ilə bağlı mövzuların tədrisi zamanı görkəmli 

rəssamların N.Gəncəviyə həsr etdikləri əsərlərlə şagirdləri tanış et-

mək və onun yeni portretlərinin çəkilməsinin təşkilinə nail olmaq. 

Məlum olduğu kimi, indiyədək bir çox görkəmli rəssamlar dahi şai-

rin portretini yaratmışdır. Müəllimlərə kömək məqsədilə həmin por-

tretlər haqqında yığcam məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

Dahi şairin ilk portreti 1940-cı ildə görkəmli rəssam Qəzənfər 

Xalıqov tərəfindən yaradılmışdır. Belə ki, 1940-cı ildə dahi şairin 

anadan olmasının 800 illiyi münasibətilə Azərbaycan Xalq Komis-

sarları Soveti Nizami portretinin yaradılması məqsədilə müsabiqə-

nin təşkil edilməsini qərara alır. Həmin müsabiqəyə rəssamlardan 

K.Xanlarov, A.Kazımov, T.Tağıyev, N.Nəcəfov, B.Semyonov və 

Q.Xalıqov cəlb edilmişdir. Qəzənfər Xalıqovun “Nizami”si şairin 
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ən uğurlu, hamı tərəfindən qəbul edilən surəti kimi bəyənilmişdir. 

Həmin portret hazırda dahi şairin adını daşıyan Ədəbiyyat muzeyin-

də qorunub saxlanılır (67). 

Dahi şairin məşhur protretlərindən biri də Azərbaycanda milli 

heykəltaraşlıq məktəbinin ilk nümayəndəsi, Xalq rəssamı Fuad Əb-

dürrəhmanov tərəfindən 1954-cü ildə yaradılmışdır. Onu da qeyd 

edək ki, dahi şairin 1946-cı ildə Gəncədə, 1949-cu ildə isə Bakıda 

ucadılan möhtəşəm heykəllərinin müəllifi də F.Əbdürrəhmanovdur. 

Azərbaycan xalq rəssamı, SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının 

müxbir üzvü Tokay Məmmədovun yaratdığı “Nizami Gəncəvi” por-

treti də dahi şairə həsr olunmuş məşhur sənət əsərlərindən biridir. 

Həmin əsər 1955-ci ildə Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində Gənc-

lərin Beylənxalq Ümumdünya sərgisində uğurla nümayiş etdirilmiş-

dir (68). Hazırda həmin əsər N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyində 

qorunub saxlanılır və nümayiş olunur. 

Dahi şairin portreti Azərbaycanın bir sıra görkəmli xalçaçı 

rəssamlarının da yaradıcılığında öz parlaq əksini tapmışdır. Məsə-

lən, Azərbaycanın xalq rəssamı Kamil Əliyevin dahi Nizamiyə həsr 

etdiyi məşhur xalı fikrimizə parlaq misal ola bilər. Həmin xalı hazır-

da Bakıda – Azərbaycan Xalça Muzeyində nümayiş etdirilir (69). 

Azərbaycanın bir çox xalçaçı-rəssamları dahi şairin portreti ilə 

yanaşı öz əsərlərində “Xəmsə”nin motivləri əsasında çəkilmiş mini-

atürlərə geniş yer vermişlər. Bu fikri 24 dekabr 2011-ci ildə 

Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi sənəti Dövlət Muzeyində təşkil 

olunmuş “Xalçalarda Nizami dünyası” adlı sərgi bir daha sübut et-

mişdir. Həmin sərginin açılışında çıxış edən Nizami adına Ədəbiy-

yat institutunun aparıcı elmi işçisi Zəhra Abdullayeva dahi şairin 

qələmə aldığı poema və qəzəllərin xalq dilinə, onun adət - ənənəsi-

nə, məişətinə daha yaxın olduğu üçün hamı tərəfindən böyük rəğ-

bətlə qarşılandığını vurğulayaraq deyib: “Azərbaycan və Təbriz 

sənətkarları da bu mənəvi qidadan bəhrələnib bir-birindən gözəl 

miniatürlər, xalçalar yaradıblar. Nizami poeziyasının özünəməxsus-

luğu Təbriz, Şiraz, İsfahan kimi miniatür məktəblərini sanki yeni-

dən həyata qaytardı. Təsadüfi deyil ki, Şərq təsviri sənətinin ən 
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parlaq nailiyyəti Təbriz sənətkarlarının Nizami poemalarının süjeti 

əsasında yaratdıqları miniatürlər olub” (65). Qeyd edək ki, “Nizami 

dünyası xalçalarda” video çarxı hazırlanıb ki, bu da regionlardakı 

məktəblərdə təsviri incəsənət dərslərində dahi şair haqqında yığcam 

və dərin məzmunda biliklər vermək üçün ən yaxşı əyani vasitə 

rolunu oynaya bilər (Bakı məktəblilərini isə həmin muzeyə ekskur-

siyaya aparmaq daha məqsədəuyğundur). 

Əlbəttə, görkəmli rəssamlarımızın dahi şairə həsr etdikləri 

əsərləri öyrətməklə yanaşı, onun yeni protretlərinin istedadlı şagird-

lər tərəfindən yaradılmasını təşkil etmək təlim-tərbiyə baxımından 

daha səmərəli nəticə verir. 

Yuxarıda qeyd olunan mənbədən əlavə, musiqi və təsviri in-

cəsənət müəllimləri Fərman Rzayevin tərtib etdiyi “Nizami Gəncəvi 

haqqında”, Nadir Zamanovun “Nizami poeziyası və təsviri sənət” 

adlı kitablardan geniş istifadə edə bilərlər. Belə ki, birinci kitabda 

N.Gəncəvinin incəsənətin müxtəlif növləri ilə bağlı fikirləri aşağı-

dakı üç bölmədə verilmişdir ki, bu da ondan istifadəni xeyli asanlaş-

dırır: 1) Söz – tamaşa – ifaçılıq haqqında; 2) Memarlıq və rəssamlıq 

haqqında; 3) Musiqi və musiqi sənəti haqqında (104). 

N.Zamanovun adı çəkilən kitabı daha geniş mündəricata və 

dərin məzmuna malikdir. Həmin kitab aşağıdakı bölmələrdən iba-

rətdir: 

1. Nizami süjetləri orta əsr miniatür sənətində. 

2. Nizami süjetləri qədim və müasir dekorativ-tətbiqi sənətin-

də. 

3. Nizaminin süjetləri Azərbaycan sovet təsviri sənətində:     

a) qrafikada; b) boyakarlıqda; c) heykəltaraşlıqda. 

4. İllüstrasiyalar (105). 

Kitabın məzmununu demək olar ki, tamamilə əyaniləşdirən və 

onun dəyərini qat-qat artıran 44 illüstrasiyanın hər birindən təsviri 

incəsənət dərslərində müvafiq mövzuların öyrədilməsi zamanı əyani 

vasitə kimi istifadə etmək olar. 
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1.2. Təbiət – riyaziyyat fənlərinin tədrisində  

       Nizami Gəncəvinin elmi fikirlərindən istifadə yolları 
 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, N.Gəncəvi dahi şair olmaqla 

yanaşı, həm humanitar, həm təbiət, həm də dəqiq elmlər üzrə dərin 

biliklərə sahib böyük alim-mütəfəkkir olmuşdur. Onun coğrafiya, 

kimya, fizika, astronomiya, həndəsə və s. elmlər üzrə zamanı qabaq-

layan fikir və ideyaları bir çox tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilib- 

ümumiləşdirilmişdir. Ona görə də orta məktəblərdə yuxarıda qeyd 

olunan elmlərlə bağlı müvafiq fənlərin tədrisi prosesində dahi şairin 

elmi fikir və ideyalarından istifadə etmək həm şagirdlərin elmi 

dünyagörüşünün genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi, həm də 

onun böyük filosof-alim kimi tanıdılması baxımından mümkün və 

vacibdir. Konkret fənlər üzrə konkret nümunələri nəzərdən keçirək. 

Orta məktəblərdə tədrisinə geniş yer verilən təbiət fənlərindən 

biri fiziki coğrafiyadır. Bu fənnin ayrı-ayrı kurslarında (ümumi fiziki 

coğrafiya, materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası, Azərbaycan 

Respublikasının fiziki coğrafiyası) Yerin forması və ölçüləri, Yerin 

günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti, Yerin daxili quruluşu və relyefi, 

atmosfer, hidrosfer, biosfer və onlarda baş verən təbii proseslər, 

təbiətin mühafizəsi və s.haqqında ətraflı bilik verilməsi tədris proq-

ramının başlıca tələblərindən biridir. 

Akademik B. Budaqov “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si və təbi-

ət” adlı məqaləsində dahi şairin təbiətlə bağlı fikirlərini tədqiq və 

təhlil edərək aşağıdakı elmi qənaətə gəlmişdir: “Nizami poemaların-

da, müasir elmi dildə desək, diyarşünaslığa, ölkəşünaslığa, yerşü-

naslığa, toponimikaya, qitələrin fiziki coğrafiyasına, biocoğrafiyaya, 

ekologiyaya, ətraf mühitin mühafizəsinə dair zəngin elmi – bədii 

mülahizələr və ümumiləşdirmələr vardır. Nizami Gəncəvi müasir 

Azərbaycan coğrafiya elminin ilk özülünü qoymuĢ coğrafiyaçı 

alimdir. Məhz buna görə də dahi şairin coğrafi görüşləri xüsusi 

tədqiqat obyekti olmalıdır”. (76) 
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Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradıcılarından 

biri olan M.Ə.Rəsulzadə də dahi şairin eyni zamanda coğrafiyaçı bir 

alim olduğunu qeyd etmişdir: “Nizaminin coğrafiya sahəsində gös-

tərdiyi peyğəmbərlik bir sıra avropalı müəlliflər tərəfindən qeyd 

olunmuşdur. Bertelsə görə, Nizami Nil çayının mənbəyini, yalnız 

təqribən XIX əsrdə təsbit edilən bir yerdə təsəvvür etmişdir” . (79) 

 Aparılan tədqiqatlarla artıq sübut edilmişdir ki, dahi Nizaminin 

“Xəmsə”sində yuxarıda qeyd olunan məsələlərlə bağlı zamanı qa-

baqlayan dərin elmi fikir və ideyalar kifayət qədərdir. Fikrimizə 

arqument ola biləcək konkret misalları nəzərdən keçirək. 

Dahi şair “Xəmsə” də Yerin kürə formasında olmasının elmi 

səbəbini izah edərək bunu fırlanma hərəkətində görür : 

 

Bu kürə şəklində yalnız yer deyil, 

O xətt ki, hərlənir yuvarlaqdı bil. (70,18) 

 

Yerin forması və ölçüləri, öz oxu və günəş ətrafında hərəkət-

ləri ilə bağlı mövzunu tədris edərkən müəllim yuxarıdakı misralar-

dan istifadə ilə yanaşı onu da əlavə edir ki, dahi şair qədim yunan 

alimi Ptolomeyin geosentrik nəzəriyyəsinin tərəfdarı olmuşdur. Bu 

nəzəriyyəyə görə, bütün planetlər mərkəzdə dayanan Yerin ətrafın-

da fırlanır. O bu nəzəriyyəsini “Almaqesta” adlı əsərində irəli sürə-

rək burada hər bir planetin sxemini, vəziyyətini göstərərək onların 

hərəkət cədvəllərini tərtib etmişdir (yenə orada, səh. 54). Dahi Ni-

zami həmin əsərlə yaxından tanış olmuş, onun adını “Xosrov və 

Şirin” poemasında xüsusi vurğulamışdır: 
 

Həndəsə elmində xaruqə açar, 

“Məcəsti”, “İqlidis” sirrini açar  

(yenə orada, səh. 17). 

 

“Məcəsti” Ptolomeyin “Almaqesta” əsərinin Şərq ədəbiyya-

tındakı adıdır. 

Yerin daxili quruluşu, yer qabığına təsir edən endogen və ek-

zogen proseslər, vulkan və zəlzələlər haqqında da “Xəmsə”də qiy-
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mətli elmi fikirlərə rast gəlirik. Məsələn, Yerin daxilində odlu kütlə-

nin (maqmanın) mövcudluğunu yaxşı bilən dahi mütəfəkkir-şair 

həmin odun yuxarıya doğru hərəkətini çox lakonik ifadələrlə təsvir 

edərək əslində vulkan püskürməsinin səbəbini izah edir: 

 

Od bir kiçik dəlik tapmasa, hökmən 

Yarıb çıxar çölə yerin təkindən. (4,224) 

 

Yer qabığının inkişafına, dəyişməsinə təsir edən endogen 

proseslərdən zəlzələnin, ekzogen amillərdən isə suyun və küləyin 

rolunu yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi yazır: 

 

Torpaqdan nə qədər xərc alsa rüzgar 

Aldığı torpaqla çuxur doldurar. 

Bundan aldığını ona verərək, 

Aldığı mayanı qaytarar külək. 

Bu çat-çat yerlərə diqqətlə bir bax, 

Torpaqdan qurulmuş bu yerlər ancaq. 

Gah zəlzələ qopar, gah sellər axar, 

Torpaq tuta bilməz bir yerdə qərar. 

Zəlzələ batırar, su yuyar onu, 

Sonra düzəngaha çevrilər sonu. (71) 

 

Qeyd olunan bədii parçadan aydın olur ki, böyük alim – filo-

sof cəmi bir neçə misrada yer qabığında baş verən dəyişikliklərdə 

zəlzələnin rolu ilə yanaşı, su və külək erroziyasının, hətta, denudasi-

ya (suyun, küləyin, günəş şüalarının təsiri ilə süxurlarının parçalan-

ması, dağılması) və akkumliyasiya (dağılmış süxurların küləyin, 

suyun vasitəsilə bir yerdən başqa yerlərə – çökəklərə aparılaraq 

toplanması) proseslərinin mahiyyətini qüdrətli sənətkar fırçası ilə 

təsvir etmişdir. 

Böyük çökəkliklərin yerində zaman keçdikcə vadilərin və qo-

buların yarandığını dahi şair cəmi iki misrada böyük ustalıqla 

tərənnüm edir: 
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O vadi zamanın hökmləriylə, 

Dönüb qışlaq olur, obaya, elə. (yenə orada) 

 

Müəllim bu misraları şərh edərkən onu da əlavə edir ki, Azər-

baycanın ən böyük dağlararası çökəkliyi olan Kür-Araz ovalığı 

məhz şairin təsvir etdiyi yolla yaranmış vadilərə ən parlaq misaldır. 

Zəlzələlərə həsr olunmuş dərsdə müəllim proqram materialını 

diyarşünaslıq faktları əsasında şərh edərək dağıdıcı zəlzələlərə misal 

kimi 1139-cu ildə baş vermiş Gəncə zəlzələsini göstərir. Məlum 

olduğu kimi, N.Gəncəvi həmin zəlzələ haqqında “İsgəndərnamə” də 

müfəssəl məlumat vermişdir: 

 

Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı, 

Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı. 

Dağ – daş sarsılaraq qopub uçanda 

Fələk toz altında qaldı bir anda... 

Fələk zəncirinin həlqələritək 

Yerin də bəndləri ayrıldı tək-tək. 

Azdı yollarını gur axan sular, 

Dağlar çırpışmaqdan bitab oldular. 

Heç bir göz səlamət qalmadı inan 

Matəm sürməsinə qərq oldu cahan 

O qədər xəzinə batdı o gecə, 

O şənbə gecəsi yox oldu Gəncə... (70,71) 

 

Göstərilən misallardan aydın göründüyü kimi, dahi şair Gəncə 

zəlzələsinin dəhşətlərini parlaq boyalarla təsvir etdiyi kimi onun 

tarixi haqqında, hətta, həftənin hansı günü (şənbə) baş verdiyini də 

yazmışdır. Məlum olduğu kimi, Gəncə zəlzələsi nəticəsində Kəpəz 

dağı uçaraq Ağsu çayının qarşısını kəsmiş, nəticədə füsunkar Göy- 

göl yaranmışdır. Şair bu faktı da nəzərdən qaçırmayaraq yazır: 
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Azdı yollarını gur axan sular, 

Dağlar çarpışmaqdan bitab oldular. (70,72) 

 

Dahi şairin coğrafi təbəqə və onun tərkib hissələrinin (litosfer, 

atmosfer, hidrosfer, biosfer) yaranması və qarşılıqlı əlaqədə inkişafı 

haqqındakı elmi fikirləri öz dəyərini bugün də itirməmişdir. Dahi 

mütəfəkkirin fikrincə, kainatda fırlanma hərəkəti nəticəsində ilk 

öncə od yaranmışdır: 

 

Göyün gərdişindən od oldu aşkar, 

Od hərəkət edən qüvvədən doğar. (yenə orada səh.24) 

 

Mütəfəkkir-şairin fikrincə, odun – istiliyin artması nəticəsində 

hava təbəqəsi yaranmışdır: 

 

Odun qüvvəsindən hava yarandı, 

Hava istilikdən od kimi yandı. (yenə orada, səh.25) 

 

Digər təbəqələrin yaranma ardıcıllığını dahi şair-mütəfəkkir 

müasir elmi mühakiməyə yaxın bir formada ifadə edir: 

 

İldırım buxardan ayırdı odu, 

Ondan rütubətli hava doğuldu. 

Suyun qatılığı getdikcə artdı 

Həmin qatılıqda yeri yaratdı. 

Cövhərlə yerbəyer olduğu zaman, 

Təbiət qoynunda yarandı cahan. (137, 495 – 496) 

 

Müasir elmi coğrafiyaya görə, coğrafi təbəqə və onun tərkib 

hissələri olan litosfer, atmosfer, hidorsfer, biosfer altı əsas təbii 

ünsürdən – onların qarşılıqlı təsir və əlaqəsindən yaranmışdır. Hə-

min ünsürlərin (süxur, torpaq, hava, su, bitki, heyvan) hamısı və 

onların qarşılıqlı əlaqədə inkişafı dahi şairin “Xəmsə”sində, xüsusi-
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lə, “İsgəndərnamə”də öz parlaq əksini tapmışdır. Məsələn, “İsgən-

dərnamə”də oxuyuruq: 

 

Onlardan birinci – işıqlı oddur, 

Dünyanın ən yüksək tağı da odur. 

İkinci – küləkdir, hərəkətdədir, 

Hərəkət etməzsə, bilinməz nədir. 

Üçüncü – sudur ki, təravət verər, 

Hər şeyə gözəllik, lətafət verər. 

Dördüncü – torpaqdır tapdayır əyyam, 

Tapdanan köksündən toz qalxır müdam... 

Qatdı bir – birinə onları həyat, 

Yaratdı bunlardan bitki, nəbabat 

Bitki də başqa cür artdı, dirçəldi – 

Cürbəcür heyvanlar vücuda gəldi... (37,496) 

 

Dahi şair “İsgəndərnamə”də qədim yunan filosoflarının dün-

yanın yaranması və inkişafı haqqındakı fikir və ideyalarını inkişaf 

etdirərək, coğrafi təbəqənin bütövlük və maddələr dövranı, ritmlik 

və coğrafi zonallıq kimi inkişaf qanunauyğunluqlarının mahiyyətini 

açıq-aydın, çox yığcam və lakonik ifadələrlə göstərmişdir. Məsələn: 

 

Torpaqda çürüyən bədənlərimiz 

Dağılır, dəyişir, yox olmur təmiz. 

Yerində qalarsa o dağıntılar 

Bir yerə yığanda yenə canlanar. 

Torpağa tökülən şeylər tamamən 

Torpaqdan dirçəlib qalxar yenidən.  

                                            (yenə orada, səh.502) 

 

Göründüyü kimi, cəmi bir neçə misrada mütəfəkkir şair coğ-

rafi təbəqənin mühüm inkişaf qanunauyğunluqlarından biri olan 

maddələr dövranının mahiyyətini obrazlı ifadələrlə açıb göstərir. 
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Coğrafiya dərslərində N.Gəncəvi irsinə müraciət edərək onun 

elmi fikirlərini şagirdlərə çatdırmağın yollarından biri də toponim-

lərin öyrədilməsi zamanı “Xəmsə”də adı çəkilən müvafiq coğrafi 

adların mənşəyi və mənası haqqında əlavə məlumatlar verməkdir. 

Aparılan araşdırmalardan məlum olmuşdur ki dahi şair “Xəmsə”də 

yüzlərlə coğrafi obyektlərin: ölkə, region, şəhər, qəsəbə, dağ, düzən-

lik, çay, göl və s.adını çəkmişdir. Bir çox tədqiqatçılar Yerin coğrafi 

təsviri baxımından dahi şairi məşhur yazıçı Jül Vernlə müqayisə 

edirlər. (71) “Xəmsə”də aşağıdakı ölkələrin adına rast gəlirik. 

Çin, Tibet, Kəşmir, İran (Əcəm), İraq, Suriya, Yəmən, Oman, 

Ədən, Efiopiya (Həbəş, Abbisiniya), Sinay, Misir, Məqrib, Rum 

(Yunanıstan), Əndəlus (İspaniya), Muğan, Şirvan, Arran, Abxaziya 

(Gürcüstan), Armaqan (Ermənistan), Kaşğar, Mavarannəhr, 

Mazandaran, Xuzəndaran, Xuzistan, Cam, Kisir, Sərir, Xətay, Xora-

san, Bədəxşan, Kimkələ, Zənzibar, İstəxr, İfrəncat, Xavəran, Dihis-

tan, Cənd, Gilan, Təraz, Xittal, Kayravun, Əlburz, Gənnuc, Xəllux, 

Ərk, Xəzran, Zink, Müqəddəs, Kəmər (71). Siyahıdan göründüyü 

kimi, buradakı ölkə adlarının əksəriyyəti ya dəyişmiş, ya da onlar 

hazırda ölkə yox, böyük dövlətlərin tərkibində vilayət, əyalət, yaxud 

şəhərə çevrilmişlər. Belə adların yaranması tarixi haqqında məlumat 

verərkən “Xəmsə”dən elmi mənbə, əlavə informasiya vasitəsi kimi 

istifadə etmək və faydalı nəticəyə nail olmaq mümkündür. 

“Xəmsə”də, həmçinin, dünyanın müxtəlif materiklərində və 

regionlarında yerləşən onlarla şəhər adına rast gəlirik. Məsələn : 

Gəncə, Bərdə, Dərbənd, Tiflis, Çaç (Daşkənd), Buxara, Səmərqənd, 

Herat, Xarəzm, Qənnuc, Bağdad, Məkkə, Şam (Dəməşq), İsgəndə-

riyyə, Qəndəhar, Xəllux, Mədain (Ktesifon), Lahor, Fərxar (Fəlqar), 

Kirmanşah (Kərmənxan), Alan, Bəlx, Mərv, Zəncan, Xotən, Suğd, 

Yaqma, Rey, Qünnuc, Qülzüm, İsfahan, Mosul, Babil, Yerusəlim, 

Qəznə, Nişapur, Şəhrur, Bulqar, Qiyrəvan, Tus, Kürkan, Həri, 

Cənd, Burtaş, Kisur, Xəzran, Buşhaq, Xar, Bəsrə, Tamuz, Vaş və s. 

“Xəmsə”də rast gəldiyimiz coğrafi adların zəngin siyahısı 

sübut edir ki, dahi  şair-mütəfəkkir qədim və orta əsrlərə aid coğra-

fiya kitablarına dərindən bələd olmuş, həmin kitab və xəritələrdəki 
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coğrafi obyektlər haqqında geniş biliklərə sahib olmuşdur. Ona görə 

də, “Xəmsə”də yuxarıda qeyd olunan coğrafi adlar sadəcə sadalan-

mır, onların aid olduğu coğrafi obyektlərin (ölkə, şəhər, çay və s.) 

xüsusiyyətləri, xarakterik cəhətləri haqqında qısa, lakin çox dəyərli 

məlumatlara, eyhamlara, ştrixlərə rast gəlirik. Bu fikri təsdiqləyən 

bir neçə faktı nəzərdən keçirək. 

Məlum olduğu kimi, qədim türk tayfalarından biri bulqarlar-

dır. Onlar erkən orta əsrlərdə Cənub-Şərqi Avropa çöllərində məs-

kunlaşmışdılar. Tarixçilərin fikrincə, bulqarlar bu ərazilərə IV əsrin 

axırlarında hun qoşunlarının tərkibində gəlmişlər (72, 349). Bulqar-

lar Volqa-Kama Bulqarıstanının yaranmasında mühüm rol oynamış 

və burada Bulqar şəhərini özlərinə paytaxt seçmişlər. Bu şəhər 

N.Gəncəvinin dövründə (XII əsr) tərəqqi etmiş, XIII əsrin ikinci 

yarısında Qızıl Ordanın sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevrilmişdi 

(73). Hazırda həmin şəhərin xarabalıqları Tatarıstanın Bolqar kəndi 

yaxınlığında yerləşir. 

Bu qədim türk şəhəri haqqında geniş biliyə sahib olmuş 

N.Gəncəvi “İsgəndərnamə”də onun yaranması tarixi və mənşəyi 

haqqında qısa, lakin çox dəyərli məlumat verir: 
 

Dünyanı gəzərkən döndü hər yana, 

Elədi çox böyük şəhərlər bina. 

Hinddən başlayaraq Yunana qədər – 

Hər yerdə tikdirdi böyük şəhərlər. 

Səmərqənd şəhrinə o verdi zivər, 

Cəndi də tikdirmiş böyük İsgəndər. 

Həri də yadigar qalmışdı ondan, 

Varmıdır belə bir məmləkət quran, 

Dərbəndi deyirlər İsgəndər qurdu, 

Əqliylə o şəhrə böyük səd qurdu. 

Bulqar şəhrini o etdi bərqərar, 

O şəhrin adıdır əslində Bün – qar (37, 56). 

 

Göründüyü kimi, dahi mütəfəkkir-şair cəmi bir neçə misrada 

beş qədim şəhərin (Səmərqənd; Cənd; Həri; Dərbənd; Bulqar) sa-



   56   A       a 

lınması tarixi haqqında dəyərli məlumat vermişdir. Ikicə misrada isə 

Bulqar şəhərinin həm salınması tarixi (yəni İsgəndər tərəfindən ti-

kilməsi), həm də bu sözün ilkin forması – Bün – qar haqqında yeni 

fikir söyləmişdir. Belə ki, rəvayətə görə İsgəndər “zülmətə gedəndə 

əsbab - əsləhəsini və qoşununu bir mağarada qoyub getmiş, sonra o 

mağaranın yerində bir şəhər tikdirmiş, adını Büni – qar qoymuş və 

bu ad tədricən Bulqar şəklinə düşmüşdür. Buni – qar – mağaranın 

dibi deməkdir” (37, 626). 

Yuxarıda qeyd olunan fikrimizə arqument ola biləcək başqa 

bir misala diqqət yetirək. İranın məşhur və qədim əyalətlərindən biri 

olan Gilanın bir çox coğrafi xüsusiyyətləri (relyefi, iqlimi, bitki 

örtüyü və s.) haqqında çoxları geniş məlumata malikdir. Lakin Gila-

nın orta əsrlərdə öz atları ilə məşhur olması faktını çoxları bilmir. 

Dahi şair “İsgəndərnamə”də Gilan atının ən yaxşı atlardan olduğuna 

eyham vuraraq yazır: 

 

Keçərsə körpüdən bu gilan atım, 

İnanma Gilana bir də qayıdım (37, 35). 

 

“İsgəndərnamə” poemasına “İzahlar” yazmış görkəmli alim 

Ə.Cəfər bu beytin mənasını belə şərh edir: “O zaman yaxşılığı ilə 

məşhur olan Gilan atı nəzərdə tutulur. Yəni, ömrümün Gilan atı 

həyat körpüsündən keçəndən sonra bir də dünyaya qayıtmayaca-

ğam, əbədiyyətə qarışmış olacağam” (yenə orada, səh.622). 

Coğrafiya dərslərində N.Gəncəvi irsindən yararlanmağın vasi-

tə və yollarından biri də təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi 

prosesində dahi şairin zamanı səkkiz-doqquz əsr qabaqlayan müva-

fiq fikir və ideyalarından istifadə etməkdir. “Xəmsə”nin bu baxım-

dan tədqiqi və təhlili göstərmişdir ki, dahi şair təbii gözəllikləri və 

təbii sərvətləri qorumağın zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirmiş, de-

mək olar ki, bütün poemalarında bu məsələ ilə bağlı çox dəyərli 

fikirlər söyləmişdir. Hikmət dolu həmin fikirlər bu günədək öz 

dəyərini və aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Ona görə də müəllim 

coğrafiya dərslərində müvafiq mövzuların izahı zamanı dahi şairin 
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həmin fikirlərinə istinad etməklə həm ekoloji biliklərin dərindən 

mənimsənilməsi, həm təbiətə qayğılı münasibətin formalaşdırılma-

sı, həm də N.Gəncəvi sənətinə və şəxsiyyətinə məhəbbət hisslərinin 

inkişaf etdirilməsinə psixoloji-pedaqoji zəmin yarada bilər. Fikrimi-

zi əsaslandırmaq üçün bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək. 

“Atmosfer” mövzusunun tədrisi zamanı havanın çirklənməsi 

problemindən bəhs edərkən müəllim dahi şairin aşağıdakı misrala-

rına müraciət edir: 

 

Əgər sağlam olsa hava bu zaman 

Dəydiyi şeylərə yetirməz ziyan. 

Yox, əgər havada olarsa zəhər, 

Dəydiyi hər şeyi yəqin məhv edər (37, 490). 

 

Misaldan aydın göründüyü kimi, şair hələ XII əsrdə havanın 

çirklənməsinin acı nəticələri barədə insanları xəbərdar etmişdir. Şair 

bütün poemalarında canlıların (bitki və heyvanların) məhv edil-

məsinə qarşı etiraz səsini ucaldır, “həyəcan təbili” çalır. Məsələn: 

 

Bar verən belə bir ağacı gerçək, 

Rəvamı baltanın ağzına vermək (4, 227). 

 

Humanist şair canlıları məhv edən insanları “vəhşi”, “yırtıcı” 

adlandırır, onların əməllərinə qarşı öz etiraz səsini ucaldır: 

 

Hər maral ovçunun zülmündən qaçar, 

Yırtıcı vəhşidir hələ insanlar. 

Çöldə şux bir ceyran düşməyir ələ, 

Insandan sığınır dağa, köhülə (37, 159). 

 

Belə misralardan dərsdə ekoloji tərbiyənin vasitəsi kimi, həm 

də Azərbaycanda ekoloji mühitin inkişaf tarixini öyrənmək məqsə-

dilə istifadə edilə bilər. Məlumdur ki, Azərbaycanın çöllərində 

(Kür-Araz ovalığında) qədim zamanlarda (Heradotun, Strabonun 
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dövründə) ceyran-cüyür sürüləri kifayət qədər olmuşdur. Lakin 

zaman-zaman insafsız ovçuların zülmü nəticəsində bu təbiət gözəl-

liklərinin sayı get-gedə azalmış, müasir dövrdə isə kökünün 

kəsilməsi təhlükəsi yaranmışdır. Şairin yuxarıdakı misraları göstərir 

ki, bu proses hələ XII əsrdən başlamışdır. 

Azərbaycanın nadir təbiət inciləri olan ceyranların, cüyürlərin, 

maralların mühafizəsi məsələlərinə dahi humanist şairin “Sirlər xə-

zinəsi”, “Leyli və Məcnun” poemalarında daha geniş yer verilmişdir. 

Belə ki, “Sirlər xəzinəsi”ndə bu məsələyə “İnsanın ülviyyəti”, 

“Firidunla ceyranın hekayəti”ndə, “Məcnunun ahuları azad etməsi”, 

“Məcnunun ceyranı azad etməsi” və s.hekayələrdə xüsusi yer ayır-

mış, insanları bu təbiət gözəlliklərini qorumağa çağırmışdır. Məsə-

lən: “Məcnunun ahuları azad etməsi” hekayəsində şair Məcnunun 

dili ilə zalım ovçuya deyir: 

 

Ahular başından götür tələni, 

Onları azad et, sevindir məni. 

Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır? 

Onlar həyat üçün yaranmışlardır... 

Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən 

İki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən. 

Qurd olsa bir adam zatında əgər, 

Bu qurd o ceyranın qanını tökər (74, 138). 

 

Həmin misalların mahiyyətini şagirdlərə şərh edən müəllim 

qeyd edir ki, uşaqlar, gördüyünüz kimi, böyük humanist şair olan 

N.Gəncəvi hələ XII əsrdə Azərbaycan təbiətinin nadir inciləri olan 

ceyranları, maralları qorumağın zəruriliyini insanlara inandırmağa 

çalışmış, bu təbiət gözəlliklərini məhv etməyə çalışanları zatı qurd 

(canavar) olanlar adlandırmışdır. Bu gün də belə zatı canavar olan-

lar az deyil. Ona görə də bu təbiət incilərinin kökünün kəsilməsi 

təhlükəsi yaranmışdır. Mütəfəkkir şair məhz hələ səkkiz əsr yarım 

bundan əvvəl böyük uzaqgörənliklə bugünkü vəziyyəti görə bildiyi 

üçün insanları canlılara qarşı mərhəmətli olmağa çağırırdı: 
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Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən, 

Hər canlının şirindir canı ona əzəldən. 

Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada, 

Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada (75, 97). 

 

Qeyd olunan şeir parçalarını şagirdlərə müxtəlif üsullarla (mü-

əllimin və ya şagirdin əzbər söyləməsi; həmin şeir parçalarının pay-

lanma kartoçkalarına yazılması; slayd formasında lövhədə işıqlan-

dırılması) təqdim olunmasına çalışan müəllim müasir təlim texno-

logiyalarına və interaktiv təlim metodlarına (əqli hücum, qrup məş-

ğələsi, klasster – şaxələndirmə və s.) üstünlük versə, daha səmərəli 

nəticəələrə nail ola bilər. Əlbəttə, bu zaman ifrata varmaq, yalnız 

İKT-dan istifadəyə mütləq yer vermək, canlı ünsiyyətə (müəllim – 

şagird dialoquna) biganə qalmaq yolverilməzdir. 

Dahi şairin təbiətin inkişaf qanunları, kainatın yaranması, göy 

cisimləri (planetlər, ulduzlar və s.) haqqındakı dəyərli elmi fikirlə-

rindən fizika, astronomiya və s. fənlərin tədrisi prosesində həm elmi 

mənbə, həm də diyarşünaslıq materialı kimi istifadə imkanları heç 

də az deyil. Həmin imkanların səmərəli vasitə və yollarla reallaş-

dırılması həm şagirdlərin kainat və təbiət haqqındakı biliklərinin 

genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir, həm də 

onlarda milli iftixar hisslərinin inkişafına, milli mənlik şüurunun 

güclənməsinə səbəb olur. Buna nail olmaq üçün isə hər bir fizika və 

astronomiya müəlliminin N.Gəncəvi “Xəmsə”sindəki müvafiq elmi 

fikir və ideyaları dərindən mənimsəməsi vacibdir. Müəllimlərə kö-

mək məqsədilə burada həmin fikir və ideyalardan bir neçəsinə diq-

qəti cəlb etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Akademik B.Budaqov “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si və təbiət” 

adlı dərin məzmunlu yazısında dahi şairi təbiətin, kainatın, bütün 

dünyanın sirlərinə yaxşı bələd olan təbiətşünas-alim kimi səciy-

yələndirərkən çox gözəl obrazlı ifadələr işlədib: “Nizami söz dünya-

sının hökmdarıdır. Ona görə də şairin dediyi kimi, firuzə rəngli 

geniş göy günbəzi Nizami fikri üçün dardır. Nizami poeziyada dağ 
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qartalıdır. O, sənət elmində nə qədər yüksəyə qalxıbsa, dünya ha-

disələrinə də o qədər geniş, o qədər ucadan baxıb və o qədər dərin-

dən qələmə alıb (76). 

Dərsdə “fırlanma hərəkəti”, “mərkəzə qaçma qüvvəsi” kimi 

anlayışları şərh edərkən müəllim dahi mütəfəkkirin bu məsələ ilə 

bağlı dərin elmi fikrə sahib olduğunu təsdiqləyən aşağıdakı misrala-

rı şagirdlərin diqqətinə çatdırır: 

 

Bu saysız hesabsız maddələr yenə, 

Bax, gör meyl edirlər öz mərkəzinə... 

 

*** 
 

Həmin cisim qərar tutmayıb bir an, 

Dönüb hərlənirdi əsla durmadan. 

Bu cismin parlayan saf parçaları, 

Həmişə qaçardı mərkəzə sarı (48, 14). 

 

Alimlərin apardığı tədqiqatlar sübut edir ki, dahi şairin poe-

malarında kainatda mövcud olan elektrik və maqnit qüvvələri haq-

qında müəyyən elmi fikirlər mövcuddur. Məsələn, “Xosrov və 

Şirin” poemasında oxuyuruq: 

 

İdrakı dinləsək, söyləyir o da 

Hər şey eşq üstündə durur dünyada. 

Göylər yaransaydı eşqdən azad, 

Düşün, olardımı yer üzü abad. 

Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı, 

Elə axtararmı quru samanı. 

Maqnit olmasaydı eşqin əsiri, 

Çəkərmi özünə dəmir zənciri? 

Dünyada hər bir şey cəzbə bağlıdır, 

Filosoflar bunu eşq adlandırır (yenə orada, səh.45). 
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Nümunələrdən göründüyü kimi, mütəfəkkir-şair qeyd olunan 

qüvvələri eşqlə müqayisə edir, kainatda hər bir şeyin cazibə 

qüvvəsiylə bağlı olduğunu söyləyir. 

“Xəmsə”nin tədqiqi və təhlili göstərir ki, eyni zamanda təbiət-

şünas alim olan dahi şair göy cisimləri – planetlər, ulduzlar və s. 

haqqında da geniş bilik sahibi olmuş, astronomiya elminin o zaman-

ki nailiyyətlərinə dərindən yiyələnmişdir. O, göy cisimlərini, onların 

hərəkət qanunlarını öyrənmək üçün insanlara xəyalən səmalara yük-

səlməyi, göy cisimləri üzərində dəqiq müşahidələr aparmağı tövsiyə 

edir: 

 

Göy sənin tabein olmaq istəsən, 

Yollan səmalara, yüksəl bu yerdən. 

Arxana baxmadan yürü göylərə, 

Ta yıxılmayasan bir də bu yerə. 

Sənin həmailin ulduz, asiman, 

Olmuşdur vəsilən sənin hər zaman.  

(yenə orada, səh. 48) 

 

Müəllim astronomiya elminin inkişaf tarixi, göy cisimlərinin 

öyrənilməsi üsullarından bəhs edərkən belə misralardan söz əyanili-

yinin bir növü kimi istifadə etdikdə dərsin daha emosional və canlı 

keçməsinə nail ola bilir. 

Məlumdur ki, dahi şairin dövründə hələ teleskop kəşf olunma-

dığı üçün (teleskop XVII əsrdə Q.Qaliley tərəfindən icad olunub) 

gözlə görünməyən üç kiçik planetdən (Uran, Neptun, Platon) başqa 

qalanları elmə yaxşı məlum idi. Dahi şair həmin məlum beş planet-

dən (Merkuri – Ytarid; Venera – Zöhrə; Mars – Mərrix; Yupiter – 

Müştəri; Saturn – Zühəl) başqa, qədim Şərq astroloqlarının ənənə-

sinə uyğun olaraq Günəşi (Şəms) və Ayı (Qəmər) da səyyarələrin 

siyahısına daxil etmişdir. Həmin yeddi səyyarə (planet), onların 

səmada vəziyyəti və bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətləri haqqında 

“Xəmsə”də kifayət qədər elmi-bədii parçalar mövcuddur ki, bu da 
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dərsdə hər bir planet barəsində məlumat verərkən dahi şairin 

müvafiq fikirlərindən istifadə imkanı yaradır. 

Dahi mütəfəkkir-şair “Yeddi gözəl” poemasında ulduzların və 

planetlərin səmada vəziyyətini təsvir edərkən qeyri-adi astronomik 

hadisə olan planetlərin cütləşməsi hadisəsini böyük sənətkar qələmi 

ilə təsvir etmişdir: 

 

Müştəriylə Zühəl qovuşan zaman, 

Günəş daxil oldu Həmalə Hutdan. 

Otlar Xızır kimi bütün çöl boyu, 

Tapdı hər tərəfdə dirilik suyu... 

Novruz havasında olan etidal, 

Aləmə bəxş etdi nurani bir hal. 

Novruzun nəsimi yeni əhd ilə 

Qatdı öz canını çiçəyə, gülə. 

Göründü otların baş qaldırması, 

Silindi aynadan günəşin pası. 

Efir ətəyində şəbnəm oturdu, 

Hərarət şaxtaya bir zərbə vurdu... 

Səbzəyə baxdıqca nurlandı gözlər, 

Hər şey cavanlaşdı oldu təzə - tər (yenə orada, 58). 
 

Burada çəkilən misaldan göründüyü kimi,dahi şair planetlərin 

Yupiter (Müştəri) və Saturn (Zühəl) planetlərinin cütləşməsini qeyd 

etməklə yanaşı, həmin hadisənin yaz gecə-gündüz bərabərliyi günü, 

yəni 21 martda baş veridiyini, bununla əlaqədar yazın gəlişi nəticə-

sində təbiətin canlanmasını, hər tərəfin gül-çiçəyə qərq olmasını 

təsvir etmişdir. 

Planetlərlə bahəm, dahi mütəfəkkir “Xəmsə”də bürclər haq-

qında çox geniş məlumat vermişdir. Məlum olduğu kimi, ulduzların 

müşahidəsini və öyrənilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə ulduzlu 

göy bürclərə, yəni ulduz qruplarına (topalarına) bölünür. Göy qüb-

bəsi 88 bürcə ayrılmışdır. Həmin bürclərdən ən çox öyrənilənləri 

Zodiak (onların əksəriyyəti heyvan adı daşıdığından belə adlanır) 

bürcləridir. Ekliptika (göy qübbəsinin böyük dairəsi) ətrafında yer-
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ləşən bu bürclərdən Günəş sistemi planetləri və Ayın həqiqi yolu 

keçdiyi üçün onlar qədimdən daha yaxşı öyrənilmişdir. Qədim ast-

ronomiya elminə dair əsas mənbələri yaxşı mənimsəyən mütəfəkkir-

şair Zodiak bürclərinin hamısını “Xəmsə”də təsvir etmişdir. Həmin 

bürclər “Xəmsə”də şərq ədəbiyyatındakı adları ilə öz əksini 

tapmışdır: 

1. Hut (Qoç); 2. Sur (Öküz); 3. Cövzə (Əkizlər); 4. Tir (Xər-

çəng); 5. Əsəd (Şir); 6. Delvi (Qız); 7. Zənəb (Əqrəb); 8. Həməl 

(Oğlaq); 9. Mizan (Tərəzi); 10. Qövs (Oxatan); 11. Dolça (Dolça); 

12. Mahi (Balıq). 

Qeyd olunan bürclərin xüsusiyyətləri, səmada vəziyyətləri, 

Günəş sistemi planetlərinin nə vaxt hansı bürcdə göründüyü haqqın-

da daha geniş məlumatlara “Yeddi gözəl” poemasında rast gəlirik. 

Məsələn: 

 

O gün ki, Bəhramın sübhü açıldı, 

Qaranlıq gecəyə işıq saçıldı. 

Kimya kürəsini göyün yandıran, 

GünəĢdən, Qəmərdən daim dəm vuran. 

Münəccimlər düşdü dərin heyrətə, 

Baxdıqca göyləri ölçən alətə... 

Yəqin etdilər ki, təzə doğulan, 

Olacaq hünərli, şöhrətli insan. 

Taleyi Hut idi, MüĢtəri Hutda, 

Zöhrə bir ləl idi sanki yaqutda. 

Ay Surda, Cövzədə Tir tutmuş qərar 

Mərrix də, Əsəd də oldu aşikar. 

Möhkəm idarəylə Delvidən Zühəl, 

Düşmənə hə verib qovdu əlbəəl. 

Gəlib Zühəlinə Zənəb yanaşdı, 

Günəş Həməlinə yaxın dolaşdı. 

Bir müştəri kimi hər parlaq Ülkər 

O xoşbəxtdir deyib verdi xoş xəbər  

(yenə orada, səh.50). 
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Göstərilən misaldan göründüyü kimi dahi şair kiçik bir şeir 

parçasında 15 göy cisminin və hər bürcün (Günəş, Ay, Hut, Müştəri, 

Zöhrə, Sur, Cövzə, Tir, Mərrix, Əsəd, Delvi, Zühəl, Zənəb, Həməl, 

Ülkər) adını çəkmiş, Bəhram Gurun anadan olduğu gün onların sə-

madakı vəziyyətini, parlaqlıq dərəcəsini astronomik dəqiqliklə təs-

vir etmişdir. Yuxarıda qeyd olunan nümunələri və digər faktları 

araşdırıb təhlil edən H.Abdullayev və L.Vəliyev belə bir düzgün qə-

naətə gəlmişlər ki: “Bütün bunlar göstərir ki, böyük şair-filosof 

qədim Şumer, Misir və Yunan astronomlarının elmi əsərləri, kata-

loqları və cədvəlləri ilə tanış olmuş və onları öyrənmişdir” (yenə 

orada, səh.51). Bu haqlı qənaətə onu da əlavə etmək istəyərik ki, 

fikrimizcə, dahi Nizami qeyd olunan elmi mənbələri nəzəri cəhət-

dən mənimsəməklə kifayətlənməmiş, göy cisimləri üzərində uzun-

müddətli və məqsədyönlü müşahidələr aparmaqla onları praktiki 

olaraq da öyrənmişdir. 

Astronomiya müəllimi müvafiq mövzuların tədrisi zamanı 

dahi şairin göy cisimləri haqqındakı dəyərli misralarından söz əya-

niliyinin bir növü kimi yararlanmaqla bərabər, şagirdlərə belə bir 

əla informasiyanı çatdırmalıdır ki, Azərbaycan astronomlarının qa-

zandığı uğurlar nəticəsində Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı 8 kiçik 

planetə, həmçinin, Marsda və Ayda üç kraterə Azərbaycanla bağlı 

ad vermişdir (77). Heç də təsadüfi deyildir ki,həmin planetlərdən bi-

rinə məhz dahi şairin adı (“Nizami Gəncəvi”) verilmişdir. Bu fakt 

belə bir həqiqəti bir daha təsdiqləyir ki, dahi şair olan Nizami Gən-

cəvi eyni zamanda Azərbaycanın dünyada tanınan görkəmli astro-

nom-alimidir. 

Müəllimin belə dəyərli informasiyanı öz şərhinə əlavə etməsi 

həm dərsi müasir həyatla əlaqələndirməklə onun maraqlı keçməsinə, 

biliklərin möhkəmləndirilməsinə səbəb olur, həm də şagirdlərin 

qəlbini böyük fəxarət hissləri ilə dolduraraq vətənpərvərlik tərbiyə-

sinin inkişafına zəmin yaradır. 

Fizika, astronomiya, riyaziyyat, kimya, biologiya və s.fənlərin 

tədrisi prosesində dahi şairin təbiətlə, kainatla bağlı müvafiq fikir-
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lərini müəllimlər görkəmli nizamişünas Sabir Həsənzadənin “Dün-

yadan əziz dünya (Nizaminin təbii-elmi görüşləri)” adlı çox dəyərli 

monoqrafiyasından əxz edə bilərlər (bax : 78, səh.29 – 230). Elmi-

fəlsəfi aspektdə yazılmış və dahi şairin təbiət elmləri ilə bağlı 

qiymətli fikirlərini sistemli və mükəmməl şərh edən bu monoqrafi-

yadan tədris prosesində – müvafiq mövzuların öyrədilməsi zamanı 

səmərəli istifadə, əlbəttə ki, hər bir müəllimdən pedaqoji ustalıq 

tələb edir. Dərsə əvvəlcədən yaxşı hazırlaşan müəllim, hansı 

mövzuda dahi şairin hansı fikrinə aid müvafiq misraları məzmuna 

uyğun seçməli, həmin poetik parçanın şagirdlərə təqdim olunması 

formasını (əzbər söyləmək; kitabdan oxumaq; ekranda canlandır-

maq; disk vasitəsilə səsləndirmək və s.) müəyyənləşdirməli; təhlil 

və əqli nəticənin çıxarılması üçün axtarış xarakterli düşündürücü 

suallar hazırlamalıdır. Məsələn, fizika dərsində işığın xassələrindən 

bəhs edərkən, müəllim, dahi şairin “Sirlər xəzinəsi” poemasında 

aşağıdakı misraları əvvəlcə proyektor vasitəsilə ekranda (lövhədə) 

işıqlandırır və bu misraları diqqətlə oxumağı şagirdlərə tapşırır : 

 

Kəhrəba zərrə yağdı sübhün camı günəşdən, 

Daşlar yağan zərrəni təşnətək uddu dən-dən (75, 23). 

 

Şagirdlər həmin misralarla yaxından tanış olub mənimsədikdən 

sonra müəllim əvvəlcədən seçdiyi suallarla onlara müraciət edir: 

– Uşaqlar, bu misralar Azərbaycanın hansı dahi şairinə məx 

susdur? 

– N.Gəncəvinin hansı poemalarını oxumusunuz? 

– Bu misralar hansı poemadandır? 

– Həmin misraları bir daha diqqətlə oxuyun və deyin: 

burada işığın hansı xassəsinə aid işarə vardır? 

Şagirdlərin müxtəlif cavablarını ümumiləşdirən müəllim qeyd 

edir ki, dahi Azərbaycan şairi N.Gəncəvi ensiklopedik biliyə malik 

olduğu üçün işığın əsas xassələrindən birini – zərrəciklər selindən 

(korpuskullar) ibarət olmasını İ.Nyutondan təxminən 500 il əvvəl 

söyləmişdir. Dahi şair işığın zərrəciklər selindən ibarət olması xas-
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səsinə digər poemalarında da toxunmuşdur. Məsələn, “Leyli və 

Məcnun” poemasında oxuyuruq: 

 

Bir-iki rind ilə get müsahib ol, 

Axtar bu dünyada qüsursuz bir yol. 

Zərrəylə dur, otur gün iĢığıtək, 

Cəmşid sarayının fikrindən əl çək (48, 40). 

 

Bu misrada da işığın zərrəciklər selindən ibarət olmasının 

aydın əks olunduğunu vurğulayan müəllim, əlavə edir ki, dahi şair 

işığın rəngi barədə də zamanı təxminən 500 il qabaqlayan fikir söy-

ləmişdir. Belə ki: “Nyutona qədər işığı yalnız ağ, bəsit şəkildə tə-

səvvür etmişlər. Onun mürəkkəb olmasını, yəni yeddi rəngin birləş-

məsindən əmələ gəlməsini bilməmişlər. Indi isə dahi şairin XII 

əsrdə işıq haqqındakı fikirləri ilə bağlı beytlərini nəzərdən keçirək: 

 

Narıncı rəngli asiman oyadanda günəşi, 

Əlində turunc kimi oynadanda günəşi. 

Yaxud: 
Göz yaşını görəndə, halına ağlardı sübh, 

Şəfəqə gözlərindən qızıl qan çağlardı sübh. 

 

Nizami bu misralarda günəş şüalarının rəngi ilə günün nə vaxt 

olduğunu bildirmiş, səhərlər isə maneəni aşma qabiliyyəti çox olan, 

yəni dalğa uzunluğu uzun olan şüaların (qırmızı, qan rəngində) 

görünməsinə işarə etmişdir” (78, 33 – 34) 

Dərsin sonunda müəllim tövsiyə edir ki, dahi şairin fizika, o 

cümlədən, işığın xassələri ilə bağlı dəyərli fikirləri ilə daha dərindən 

tanış olmaq üçün görkəmli nizamişünas alim S.Həsənzadənin adı 

çəkilən kitabını (78, səh.29 – 105) oxusunlar. 

Fizika fənni üzrə tədris proqramında öz əksini tapmış bir çox 

təbiət hadisələri, qanunları və qanunauyğunluqları (enerjinin kütləyə 

çevrilməsi, işığın dispersiyası, sınması, səs dalğalarının interferen-

siyası, rezonans – əks-səda, kütlə ilə ətalət arasında əlaqə, mad-
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dələrin keçirici və dielektrik xassələrə malik olması, buxarlanma və 

istilik hadisələri, diffuziya, radioaktivlik, fotoeffetkt, maddələrin sıx-

lığı, Nyutonun qanunları, Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi və s.) ilə 

bağlı dahi şairin dərin elmi fikirləri mövcuddur. Həmin fikirlərin 

xeyli qismi nizamişünas fizik-filosof və şair Sabir Həsənzadə 

tərəfindən tədqiq və təhlil edilmişdir (yenə orada). Müvafiq mövzu-

ların tədrisi zamanı yuxarıda qeyd olunan məsələləri şərh edərkən 

dahi Nizaminin elmi-bədii təfəkkürünün məhsulu olan hikmətli mis-

ralarına istinad etmək faydalı və zəruridir. 

Orta məktəblərdə tədris olunan təbiət fənlərindən biri də kim-

yadır. Doğrudur, N.Gəncəvinin dövründə kimya elmi, fizika, riya-

ziyyat, astronomiya, təbabət və s.təbiət elmləri ilə müqayisədə o 

qədər də inkişaf etməmişdi. Buna baxmayaraq, dahi şair öz dövrün-

də kimya sahəsində mövcud olan elmi bilikləri dərindən mənimsə-

miş, bədii yaradıcılığında onlardan yararlanmışdır. Belə ki, “Xəm-

sə”də kimyaya dair, daha dəqiq desək, kimyəvi maddələr, onların 

xassələri haqqında elmi fikirlərdən bir neçəsinə diqqət yetirək. 

Dahi şairin öz poemalarında tez-tez adını çəkdiyi kimyəvi 

maddələrdən biri civədir. “Sirlər xəzinəsi”ndə oxuyuruq: 

 

Civətək qaynasa da daim yağı beyninin, 

Sincab rəngli fındıqlı var donmağı beyninin (75, 101). 

 

Nizamişünas alim S.Həsənzadə bu misralara maraqlı və elmi 

məntiqə söykənən belə bir şərh vermişdir: “Məlumdur ki, civə -39
0 

C-də əriyir. Onu da demək olar ki, civə həmişə maye halında olur. 

Şair bu bənzətməni təsadüfi işlətməmişdir. Çünki civənin ərimə 

temperaturunun çox aşağı olması Nizamiyə məlum olmasaydı o, bu 

bənzətməni, bu elmi fikri deyə bilməzdi” (78, 213 – 214). 

“Sirlər xəzinəsi”nin başqa bir yerində şair civənin digər xassə-

sinə – səpələnməsinə işarə edərək yazır: 

 

Səxavət çeşməsindən əli civə səpibdir, 

Bir yerə yığmaq olmaz, bəlli, civə səpibdir (75, 42). 
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Göründüyü kimi, şair burada şahın səxavətli əlini səpələnən 

civəyə bənzətmiş, həm də səpələnən civənin bir yerə yığmağın qey-

ri-mümkün olduğunu açıq-aydın yazmışdır. Həqiqətən də, dağılan – 

səpələnən civəni bir yerə yığmaq – toplamaq qeyri-mümkündür. 

“Xosrov və Şirin” poemasında şair civənin başqa bir əlaməti-

nə (qızılı rənginə) diqqəti yönəldir: 

 

O mahtap üçünsə Xosrovun qəlbi, 

Əsirdi qızıllı civələr kimi (57, 91). 

 

Yenə həmin poemada şair civəni gümüşlə müqayisə edərək 

yazır: 

 

Bir başa ki, civə tökə fələklər, 

O, gümüş bütlərdən civətək hürkər (yenə orada, səh.318) 

 

Göstərilən misallardan aydın olur ki, şair civənin demək olar 

ki, bütün əlamət və xassələrini dərindən bilmiş və onları öz poema-

larında bənzətmə yolu ilə böyük ustalıqla ifadə etmişdir. Kimya 

dərsində müvafiq növzuların tədrisi prosesində civə haqqında daha 

ətraflı bilik vermək, dərsdə verilən məlumatları genişləndirmək və 

əyaniləşdirmək məqsədilə dahi şairin yuxarıda qeyd olunan misrala-

rından istifadə səmərəli ola bilər və məqsədəuyğundur. 

Şairin xüsusi diqqət verdiyi kimyəvi maddələrdən biri kükürd-

dür. “Xəmsə”də şair tez-tez bu kimyəvi maddənin saciyyəvi əlamət 

və xassələrinə toxunur, onu digər maddələrlə müqayisə edir. Məsə-

lən, “Sirlər xəzinəsi”ndə oxuyuruq: 

 

Kükürd saçan məhşərdir, göz qaraldar bu səhra, 

Tez keçməyən yolçunu tez saraldar bu səhra (75, 144). 

 

Nümunədən göründüyü kimi, şair cəmi iki misrada kükürdün 

həm gözyaşardıcı xassəsini, həm də sarı rəngdə olmasını bədii usta-
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lıqla təsvir etmişdir. Başqa poemalarında şair kükürdün növləri və 

digər xassələri haqqında da maraqlı məlumatlar vermişdir. Məsələn, 

“Xosrov və Şirin” poemasında ağ kükürd və onun səciyyəvi 

xüsusiyyətləri haqqında şair poetik dillə deyir : 

 

Şaha dal çevirdi uymadı dilə, 

Odu söndürürdü bir ağ kükürdlə (57, 137). 

 

Misaldan aydın görünür ki, şair ağ rəngli kükürdün odu sön-

dürməsi xassəsinə yaxşı bələd olduğu üçün yuxarıdakı bənzətməni 

işlətmişdir. “İsgəndərnamə” poemasında şair ağ və qırmızı kükür-

dün az tapıldığı üçün ağ ləl qədər qiymətli olduğuna işarə edərək 

yazır: 

 

Ağ kükürd deyilsən, ağ ləl deyilsən, 

Arayan ümidsiz qayıtsın səndən (37, 33). 

 

“Yeddi gözəl” poemasında isə şair qırmızı kükürdü alov rən-

ginə bənzədir, Zərdüşt ocağı ilə müqayisə edir: 

 

Alovdur nəşənin keyfin dayağı, 

Zərdüştün qırmızı kükürd ocağı (64, 127). 

 

Şair Afrika səhralarının cəhənnəm odu səpələyən quru sahələ-

rini sarı kükürd tozu ilə müqayisə edərək yazır: 

 

Kükürdün tozutək qupquru çöllər, 

Cəhənnəm kimiydi, yanırdı ciyər (37, 75). 

 

Məlum olduğu kimi, kükürd kimyəvi cəhətdən aktiv element-

lərdən biri hesab olunur. O, təsirsiz qazlardan başqa bütün element-

lərlə reaksiyaya girir. Kükürd qızdırıldıqda metallarla reaksiyaya 

girərək sulfidlər yaradır. “İsgəndərnamə”də kükürdün bu xassəsinə 

işarə edən N.Gəncəvi yanan quyunun sirrini belə açıqlayır: 
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O igid belinə bağladı kəndir, 

Bilsin ki, quyuda bu atəş nədir? 

Parlayan günəşdən tapdı bir nişan, 

Anladı od necə çıxır quyudan. 

Toplu bir alovdur, deyil dağınıq, 

Gördü ki, kükürddür bir yanan işıq. 

Kükürd mədənidir bu, alovlanır, 

Kükürddən dörd yanı alışıb yanır. 

Bu sirri bilirmiş könüldə yatan. 

Özünü kükürdlə məhv etmiş inan  

(yenə orada, səh.250). 

 

Dahi şair poemalarında almazın xassələri haqqında da tez-tez 

müqayisələr verir, onun bərkliyinə xüsusi diqqət yetirir. Məsələn: 

 

Bir ovuc daş verib dedilər: “Bir bax, 

Bu daşlar minikdə qomayıb dırnaq. 

Nallardan əzabla çıxarmışıq biz, 

Bunlardan dad çəkib miniklərimiz. 

Polad çəkiclərlə döydük o ki var, 

Polad sındı, amma sınmadı daşlar. 

Şah daşa zəhm ilə qılınc çaldı, 

Qılınc parçalandı, daş bütöv qaldı. 

Hansı bir maddəyə onu sürtdülər, 

Qalaydan başqa şey etmədi əsər. 

Doğrudan bu daşlar bərkdi, itiydi, 

Odur ki, bunlara şah “almaz” dedi  

(yenə orada, səh.545). 

 

“İsgəndərnamə” poemasının “İsgəndərin daşa sitayiş edənlər 

kəndinə yetişməsi” adlı parçadan götürülmüş bu misralardan aydın 

olur ki, dahi şair almazın möhkəmlik xassəsi ilə yanaşı, onun qalay-

la reaksiyaya girərək kövrəlməsini də yaxşı bilmiş, həm də dünyada 
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ən çox almaz yataqlarının cənubda, yəni Afrikada olması faktı da 

ona məlum olmuşdur. Almazın ən bərk daşlardan biri olduğuna bax-

mayaraq, qalaya qarşı davamsız olduğunu şair həmin poemanın 

başqa bir yerində obrazlı şəkildə belə ifadə etmişdir: 
 

Gəl burax bu kimi islaha yanaş, 

Qalaydan pozulur almaz kimi daş  

(yenə orada, səh.138). 
 

BaĢqa misal: 

 

Etmə tabeinlə çox yumşaq rəftar, 

Məlumdur: almazı qalay sındırar  

(yenə orada, səh.523). 
 

“Xəmsə”də şairin ən çox diqqət yetirdiyi kimyəvi elementlər-

dən biri – qiymətli metallardan olan gümüşdür. Dahi şairin əksər 

poemalarında, xüsusilə “İsgəndərnamə”də gümüşün kimyəvi xassə-

ləri, fərqləndirici xüsusiyyətləri, başqa elementlərlə müqayisəsi haq-

qında geniş məlumatlara rast gəlirik. Məsələn, “İsgəndərnamə” poe-

masında gümüşün digər metallarla müqayisədə qatışıqlardan (xılt-

dan) daha tez ayrılma xassəsini yüksək qiymətləndirən dahi Nizami 

insanları gümüşdən nümunə götürməyə, yəni mənəvi təmizliyə, 

saflığa çağırır: 
 

Xıltdan ayrılmağı öyrən gümüşdən, 

Çalış gümüş kimi saf, təmiz ol sən  

(yenə orada, səh.462). 

Dahi şair “Yeddi gözəl” poemasında çeşmə suyunda üzən ba-

lıqları civədə üzən dirhəmə – çəkisi 3,12 qram olan qədim gümüş 

pula bənzədir: 

 

Çeşmənin suyunda üzən balıqlar, 

Civədəki gümüş dirhəmə oxşar (64, 145). 
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Bu misralar sübut edir ki, şair həm civənin, həm də gümüşün 

başlıca xassələrini, o cümlədən xüsusi çəkisini yaxşı bilirmiş. Həqi-

qətən də gümüşün xüsusi çəkisindən az olduğu üçün birinci ikin-

cidən yüngüldür. 

Şairin “Xəmsə”sində digər kimyəvi elementlər və madələr, 

kimyəvi birləşmələr (qızıl, dəmir, mis, kömür, karbit, kamfora – 

kafur və s.) haqqında, onların xarakterik cəhətlərini obrazlı ifadələr 

və bənzətmələr vasitəsi ilə aydın və əyani şəkildə təsvir edən beytlər 

kifayət qədərdir ki, bu da müvafiq dərsdə belə əyanilik növündən 

geniş istifadəyə imkan yaradır. 

Orta məktəblərdə geniş tədris olunan təbiət elmlərindən biri 

də biologiyadır. Məlum olduğu kimi, bu fənnin üç əsas bölməsi 

(botanika; zoologiya; insanın anatomiya, fiziologiya və gigiyenası) 

canlıları (bitki; heyvan; insan) öyrənir. “Xəmsə”nin tədqiqi və təhli-

li göstərir ki, dahi şair öz poemalarında, eləcə də divanına daxil olan 

şeirlərində canlıların hər üç qrupuna aid kifayət qədər elmi-bədii 

fikirlər söyləmişdir. Ayrı-ayrı canlı qrupları üzrə həmin fikirlərin 

bəzilərini nümunə üçün nəzərdən keçirək. 

“Xəmsə”də geniş rast gəldiyimiz bitkilər (güllər, otlar, kollar, 

dərman bitkiləri, ağaclar, tərəvəz bitkiləri, meyvələr və s.) aşağıda-

kılardır: lalə, nərgiz, bənövşə, yasəmən, qərənfil, süsən, sünbül, ni-

lufər, su zanbağı, səməni, kafur, dəvətikanı, xəyzəran (bambuk), hə-

nut (ətirli göyərti növü), qızılgül, əsməgülü, siçanqulağı, ərrəq gülü, 

inəkgözü, filqulağı, zəfəran, küncüd, zanbaq, süsənbər, jenşen 

(adamotu), üzərlik, öküzquyruğu, keşniş, tərə, reyhan, şənbəlid 

(vəhşi zəfəran), çəngi – Məryəm (dərman bitkisi), şəkər qamışı, zirə, 

qabaq, qovun, turunc, limon, tut, əncir, üzüm, püstə, badam, porta-

ğal, nar, qızılağac, sərv, abinus ağacı, şam və s. 

Şair heç bir əsərində yuxarıda qeyd olunan bitkilərin sadəcə 

adını çəkməklə kifayətlənməmiş, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini, 

başlıca əlamətlərini cəmi bir-iki misrada dərin müşahidəçilik qabi-

liyyətinə malik olan təbiətşünas alim, məharətli rəssam kimi təsvir 

etmişdir. Nümunə üçün bir neçə misalı nəzərdən keçirək. İndi az-az 

adamın tanıdığı nilufər gülünü götürək. Elmi ədəbiyyatda su 
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zanbağı adlanan bu gül su bitkilərindən biri olub, iri çiçəyi və suyun 

üzərində üzən ürək şəkilli, uzun saplaqlı yarpaqları ilə diqqəti cəlb 

edir. Dünyada 40-dan yuxarı, Azərbaycanda isə cəmi bir (ağ nilu-

fər) növü mövcuddur (80, 264). Bu bitkinin qeyd olunan səciyyəvi 

cəhətlərini, başlıca əlamətlərini yaxşı bilən şair öz yaradıcılığında 

dönə-dönə onu vəsf etmişdir. Məsələn “Xosrov və Şirin” poemasın-

da nilufər çiçəyinin ağ rəngini gecənin qaranlığını qovan gündüzə 

bənzədir: 
 

Fələyin ülkəri sürməyi geydi, 

Nilufərin əli nəsrinə dəydi (57, 87). 

 

“Sirlər xəzinəsi” poemasında isə şair nilufərin digər əlamətini 

– suyun üzərində üzən yarpaqlarını qalxanla müqayisə edir : 

 

Lakin zəifləşdi, sıxıldı canı, 

Suya nilifərtək atdı qalxanı (78, 234). 

 

Azərbaycan florasının nadir incilərindən biri də unikal bitki 

olan zəfərandır. Zanbaqçiçəklilər fəslindən çoxillik soğanaqlı bitki 

olan zəfəranın dünyada 80, Azərbaycanda isə 6 növü məlumdur. 

Vətəni Kiçik Asiya olan zəfəranın Azərbaycana hələ VIII əsrdən 

gətirildiyi, artıq IX əsrdə ölkəmizdən xarici dövlətlərə ixrac olun-

ması barədə elmi mənbələrdə rast gəlinir (81, 328). Tərkibində 

0,8 % efir yağı, 3,1% rəngləyici maddə, 25,4% şəkərlər və Ca, K, P, 

Fe, Mg, Na, Si, Al və s.elementlər olan zəfərandan qədimdən dər-

man, boya maddəsi və ədviyyat kimi istifadə olunur. Azərbaycanda 

ondan daha çox aş, şəkərbura, paxlava və s.bişirilməsi zamanı isti-

fadə edilir. Zəfəran sözünün ərəb dilində mənası “sarı” deməkdir. 

Şərqin görkəmli alimlərindən biri olan M.Y.Şirvani (1712-ci il) 

yazır: “Zəfəran insanı gümrahlaşdırır, mədəni möhkəmləndirir, 

dalaq, qaraciyər xəstəliklərində, bel ağrılarında, soyuqdəymədə 

xeyirlidir. O, ... üzün rəngini yaxşılaşdırır, üzə şəfəq verir, yuxu 

gətirir, sidikqovucu təsir göstərir” (82). 
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Dahi şair bütün qeyd olunanları dərindən bildiyi üçün “Xəm-

sə”də tez-tez zəfəranın adını çəkir, onun səciyyəvi xüsusiyyətlərini, 

müalicəvi əhəmiyyətini obrazlı ifadələrlə qeyd edir. Məsələn, 

“İsgəndərnamə” poemasında şair zəfəranı sarı rənginə və insanda 

şən əhval-ruhiyyə yaratmasına görə qızılla müqayisə edərək yazır: 

 

Qızıl bir meyvədir, zəfəran saçar, 

Zəfəran kimi də könlünü açar (37, 161). 

 

“Yeddi gözəl” poemasında isə şair yetişdirilən zəfəranla şən-

bəlidi (yabanı zəfəran) müqayisə edir, onların fərqini ikicə misrada 

poetik dillə aydınlaşdırır: 

 

Şənbəlid gözündən yaşlar töküldü, 

Zərəfan yeyərək təzədən güldü (64, 273). 

 

Ümumiyyətlə, şairin müxtəlif bitkilər haqqındakı fikirlərini 

tədqiq və təhlil edərkən məlum olur ki, o, həmin bitkilər barəsində 

mövcud bilikləri dərindən mənimsəməklə kifayətlənməmiş, sanki 

təbiətşünas bir alim kimi onlar üzərində məqsədyönlü müşahidələr 

aparmış, səciyyəvi əlamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Məhz buna 

görədir ki, şair müxtəlif bitkiləri təsvir edərkən onların hamıya 

məlum olan əlamətlərindən daha çox, əksəriyyətin bilmədiyi xarak-

terik və fərqləndirici xüsusiyyətlərinə diqqəti yönəldir. Məsələn, 

Azərbaycan florasının az rast gəlinən bitkilərindən biri qızılağacdır. 

Dünyada 47 növünə rast gəlinsə də, Azərbaycanda cəmi üç növü 

(boz, ürəkyarpaqlı və saqqallı) bitir (83, 158). Heç indi də çoxları, o 

cümlədən, biologiya müəllimlərinin bir qismi bilmir ki, qızılağacın 

gövdəsi düyünsüzdü. Halbuki, dahi Nizami hələ XII əsrdə “Xosrov 

və Şirin” poemasında qızılağacın bu fərqləndirici əlamətinə xüsusi 

diqqət yetirmiş, onun gövdəsini şahın hamar taxtı ilə müqayisə 

etmişdir: 
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Şahanə taxt keçər əlinə, hamar, 

Qızılağac kimi düyünsüz olar (57, 61). 

 

Şair ayrı-ayrı bitkilərin səciyyəvi əlamətlərini dərindən öyrən-

məklə yanaşı, onların hər birinin müalicə əhəmiyyəti ilə maraqlan-

mış və bu cəhəti öz əsərlərində xüsusi qeyd etmişdir. Bu fikri “Xalq 

təbabətinin tarixi” adlı məqalənin müəllifi də təsdiq edərək yazır: 

“XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda elmin və mədəniyyətin inkişafında 

böyük əməkləri olan bir sıra alimlər, şairlər, filosoflar və həkimlər 

zahir oldular. Bunların içində görkəmli şəxsiyyət Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvi də var idi. Hərtərəfli biliyə malik olan Nizaminin 

“Xəmsə”sində dərmanlar barəsində yazılar görürük. “İsgəndərna-

mə”də isə Nizami yazır: Baş ağrısı üçün mütləq qızılgül suyu 

(gülab) vacibdir” (87). 

Müəllifin gəldiyi bu doğru qənaətini təsdiqləyərək onu da əla-

və etməyi məqsədəuyun hesab edirik ki, N.Gəncəvi əsərlərində 

təkcə qızılgülün deyil, onlarla bitkinin müalicəvi əhəmiyyətinə diq-

qət yetirmiş və poetik ifadələrlə xüsusi qeyd etmişdir. Məsələn, sü-

sənbər çiçəyini indi çoxları heç də tanımır, lakin dahi Nizami onun 

bütün xüsusiyyətlərini dərindən bildiyi üçün “Sirlər xəzinəsi” poe-

masında yazır: 

 

Zanbaqtək quyruğuna zəhər dolub əqrəbin, 

Süsənbər zəhərini kəsən olub Əqrəbin (75, 30). 

 

Göründüyü kimi, şair süsənbər çiçəyindən alınan şirənin əq-

rəb zəhərinə qarşı dərman olduğunu çox yaxşı blirmiş (bax: 75, 

157). Qeyd olunan fikrə arqument olan başqa bir misal: 

 

Yasəmən də, tikan da çölə, düzə sancılar, 

Biri gözə məlhəmdir, biri gözə sancılar  

      (yenə orada, səh.133). 
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Yasəməni indi çoxları tanıyır, lakin onun “gözə məlhəm” ol-

duğunu az adam bilir. Sabir Həsənzadəni bu baxımdan belə bir sual 

düşündürür: Görəsən göz həkimlərimiz yasəmən çiçəyinin gözə 

təsirini bilirlərmi? (78, 234). Belə misalların sayı kifayət qədərdir. 

Burada bir cəhəti də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, dahi şair 

təkcə Azərbaycanın florası deyil, dünyanın ən uzaq ölkələrinin, 

hətta, ekvatorial və tropik qurşaqların bitki örtüyü haqqında da dərin 

bilik sahibi olmuşdur. Bu fikri ekvatorial və tropik qurşaqlarda bitən 

bəzi bitkilərin xarakterik əlamətləri haqqında “Xəmsə”də rast gəldi-

yimiz dəqiq poetik ifadələr sübut edir. Məsələn, Azərbaycandan çox 

uzaqlarda – Çinin cənubunda və Cənubi Yaponiyada bitən kafur 

(kamfora ağacı; kamfora dəfnəsi də deyilir) bitkisi haqqında çoxları 

elmi informasiyanın sürətlə yayıldığı indiki zamanda demək olar ki, 

heç nə bilmir. Lakin dahi Nizami hələ XII əsrdə bu bitkinin bütün 

xarakterik cəhətlərini (hündür ağac olmasını, ondan kafur adlı ağ 

dərman maddəsinin alındığını və s.) yaxşı bildiyi üçün “Xosrov və 

Şirin” poemasında hovuzda çimən Şirinin boyunu hündür kafur ağa-

cına, bədəninin rəngini bu ağacdan alınan ağappaq kafur maddəsinə 

bənzətmişdir: 

 

Nar sütunu kimi bir ağac bitdi, 

Suda kafur kimi əridi getdi (yenə orada, 154). 

 

Elmi ədəbiyyatdan məlumdur ki, dəfnəkimilər fəsiləsindən 

olan kafur (kamfora) ağacının hündürlüyü 20 - 50 metrədək olur. 

Yarpağı ətirli olan kafurun çiçəkləri ağımtıldır. Bütün hissələrində 

efir (kamfora) yağı var. Oksidləşmə nəticəsində ondan kamfora yağı 

alınır (84, 238). 

Yuxarıda qeyd olunan fikrimizə arqument kimi ikinci bir 

misalı nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, bambuk dünyada ən 

hündür (40 metr) ot bitkisi olub əsasən Cənub-Şərqi Asiyanın tro-

pikləri və subtropiklərində, Mallaya arxipelaqlarında bitir (85, 15). 

“Nəhəng bambuk meşələrinin əslində otluqlar olduğunu az adam 

bilir” (86). Lakin hələ XII əsrdə dahi N.Gəncəvi bunu çox yaxşı 
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bilirdi və bu bitkinin digər əlamətlərinə də bələd idi. Ona görə də 

“Leyli və Məcnun” poemasında – “Məcnunun ahuları azad etməsi” 

parçasında ahunun zərif, incə ayaqlarını bambuk “ağacının” 

gövdəsinə bənzədərək, şair yazır: 

 

O zərif ayaqlar bir xəyzərandır, 

Onları incitmə, qıyma, amandır! (74, 139). 

 

N.Gəncəvinin dövründə Şərq ədəbiyyatında bambuk xəyzəran 

adlanırdı (bax: 74, səh.297). Qeyd olunan nümunələrdən, eləcə də 

şairin əzrəq (göy gül), mərdümgiyah (adamotu, jenşen), hənut (ətirli 

göyərti), siçanqulağı, inəkgüzü və s.az tanınan bitkilər haqqında 

yazdığı obrazlı ifadələrdən botanika dərslərində müvafiq mövzula-

rın tədrisi zamanı əyani vasitə kimi istifadə etmək həm bitkilər 

haqqında şagirdlərin biliyinin genişləndirilməsini və möhkəmləndi-

rilməsini təmin edir, həm də dahi şairin eyni zamanda təbiətşünas 

alim, bitkilər aləminin dərin bilicisi olmasına inamı gücləndirir. 

“Xəmsə”də adı çəkilən heyvan növlərinin tədqiqi göstərir ki, 

şair bitki aləmi kimi heyvanlar aləmini də dərindən öyrənmiş, ayrı – 

ayrı heyvan növləri, onların xarakterik əlamətləri və fərqləndirici 

xüsusiyyətləri haqqında dəyərli məlumatlar vermişdir. Şairin öz ya-

radıcılığında diqqət yetirdiyi heyvanlar aşağıdakılardır: bülbül, me-

şə xoruzu, faxtə (şanapipik), qumru, kəklik, turac, qırqovul, alabax-

ta, qırğı, şahin, qartal, tərlan, leylək, qaranquş, göyərçin, tovuz quşu, 

sərçə, tutuquşu, ilan, kərtənkələ, su ilanı, tısbağa, tülkü, canavar, pə-

ləng, kərgədan, şir, bəbir, dovşan, yarasa, qara samur, sincab, vaşaq, 

qaban, dələ, qunduz, maral, ceyran, cüyür, fil, dəvə, arı, qarışqa, 

çəyirtkə, atəşli böcək, hörümçək, milçək, balıq, ipəkqurdu və s. 

Siyahıdan göründüyü kimi, şair, heyvanların demək olar ki, 

bütün tip və siniflərinin (həşəratlar, balıqlar, suda-quruda yaşayan-

lar, sürünənlər, quşlar, məməlilər) xarakterik nümayəndələrini diq-

qətlə öyrənmiş, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini müqayisəli şə-

kildə və obrazlı ifadələrlə öz əsərlərində əks etdirmişdir ki, bu da 
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zoologiya dərslərində müvafiq mövzuların tədrisi prosesində “Xəm-

sə”yə müraciət imkanlarını genişləndirir. 

Müəllimlərə kömək məqsədilə şairin “Xəmsə”sindən götürül-

müş bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək. Yuxarıdakı siyahıdan da 

aydın görünür ki, şair, Şərq poeziyasının ənənələrinə uyğun olaraq, 

heyvanlardan daha çox quşlar sinfinə diqqət yetirmiş, Azərbaycan 

çöllərinin, meşələrinin və dağlarının fauna incilərini (turac, kəklik, 

qırqovul, qumru, alabaxta, meşəxoruzu, şahin, tərlan, qartal, qırğı 

və s.) böyük məhəbbətlə tərənnüm etmişdir. Məsələn, “Sirlər 

xəzinəsi” poemasında şair cəmi iki misrada iki quşun (tutuquşu və 

kəkliyin) səciyyəvi cəhətini böyük ustalıqla belə təsvir edir: 
 

Tutuquşu gülüşlə şəkər yeyən olubdur, 

Qaqqıltısı kəkliyi “ovla” deyən olubdur (75, 137). 

 

Məlumdur ki, kəklik Azərbaycanın ən qiymətli ov quşlarından 

biridir. Vaxtilə Böyük Qafqazın yamaclarında və Talış zonasında 

geniş yayılan kəkliyin sayı xeyli azaldığından Türyançay dövlət 

qoruğunda qorunur (88, 333). Kəkliyin rəngi yaşadığı ərazinin 

rənginə uyğun olduğu üçün ovçular bu qaqqıltıya görə onun yerini 

müəyyənləşdirib ovlayırlar. Bunu gözəl bilən şair: “qaqqıltısı 

kəkliyi “ovla” deyən olubdur”, – deyir, boşboğaz, yersiz gülən, 

sözünün yerini bilməyən insanları bu təbiət hadisəsindən ibrət dərsi 

almağa çağırır: 

 

Yersiz gülən dodağı bağlamağın yaxşıdır, 

Boş gülüşdən yerində ağlamağın yaxşıdır (yenə orada). 

 

Azərbaycanın nadir quş növlərindən biri olan iri qırğı (tetra-

çalan) haqqında, daha doğrusu, onun nə ilə qidalanması barəsində 

şairin yazdığı aşağıdakı misra oxucuda heyrət doğurur: 

 

Gecəyə vurulma yarasalar tək, 

Erkək quĢu yeyən qırğılara çək (57, 274). 
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Burada heyrət doğuran odur ki, dahi şair quşlar haqqında 

elmin hələ yaxşı inkişaf etmədiyi bir dövrdə qırğıların ayrı – ayrı 

növlərinin (Azərbaycanda onların 25 növü yaşayır; bax : 89, 171) 

nə ilə qidalandığını, hətta, iri qırğının (tetraçalanın) yalnız erkək 

quş yediyini gözəl bilirmiş. Halbuki, quşlar haqqında elm olan orni-

tologiyanın inkişaf etdiyi indiki dövrdə belə, iri qırğının yalnız er-

kək quşla qidalandığı barədə heç bir mənbədə rast gəlinmir (78, 

319). Qırğılar haqqında Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında veri-

lən qısa məlumatda qeyd olunur ki, onların əksəriyyəti gəmiricilər 

və həşəratlarla qidalanır (89, 172). Onu da qeyd edək ki, digər qır-

ğılardan fərqli olaraq yalnız erkək quş əti yeməyi xoşlayan iri qırğı 

(tetraçalan) həm də hər yerdə yox, ancaq dağ və dağ ətəyi me-

şələrdə yaşayır; sayı çox azaldığına görə adı Azərbaycanın “Qırmızı 

kitabı”na daxil edilmişdir (90, 75 – 76). 

Təbiətin nadir incilərindən biri olan tovuz quşu haqqında da 

N.Gəncəvinin poeziyasında maraqlı məlumatlara rast gəlirik. Tovuz 

quşu əsasən Hindistanda, Şri-Lankada, Hind-Çin, Malakka və Su-

matra adasında yaşayır. Hazırda Azərbaycanda dekorativ quş növü 

kimi saxlanır (91, 299). Tovuz quşları üzərində dərin müşahidə 

aparmış şair “Xosrov və Şirin” poemasında onların zahiri gözəlliyi 

ilə yanaşı, yatarkən daha cazibədar olmalarına xüsusi diqqət yetir-

mişdir: 

 

Tovuz kimi yatdı iki növcavan, 

Tovuzlar çox gözəl olur yatırkan (57, 316). 

 

“Sirlər xəzinəsi”ndə “Tavusun da quyruğu zər kimidir həyatda”, 

- deyən şair quşun rəngarəng quyruğunu qızıla bənzədir (75, 186). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tovuz quşunun keçmişdə mü-

qəddəs olması, onun od və günəş ilahəsinin rəmzi olması haqqında 

maraqlı məlumatlar mövcuddur. “Azərbaycanım” adlı məqalədə 

(internet variantı) belə məlumatlardan biri haqqında deyilir: “Hələ 

VII-VIII əsrlərdə Mərkəzi Asiyada yaşayan türk xaqanlarının qəbu-

lunda olmuş əcnəbi səyyahlar bu quşu müqəddəs sayaraq ona sitayiş 
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etdiklərini bildirmişlər. Bu barədə böyük Aran şairi Nizami Gən-

cəvinin fikri də qiymətlidir. Nizami “İsgəndərnamə” poeasında Nü-

şabənin Bərdədəki sarayını təsvir edərkən bir neçə dəfə ipək par-

çalar üzərində salınmış tovuz quşları rəsmlərindən danışarkən 

onların türk xalqları arasında müqəddər sayıldığını bildirir” (92). 

Əlbəttə, zoologiya dərslərində quşlarla bağlı mövzuları tədris 

edərkən şairin yuxarıda qeyd olunan müvafiq misralarından dəyərli 

əyani vasitə kimi istifadə həm dərsin səmərəliliyini yüksəltmək, 

həm də dahi şairi ensiklopedik biliklərə sahib olan böyük mütəfək-

kir kimi şagirdlərə sevdirmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Quşlardan sonra şairin ən çox diqqət yetirdiyi heyvanlar mə-

məlilər sinfinə aid olanlardır. Burada da şair təkcə Azərbaycan 

faunasına aid olanları deyil, ən uzaq ölkələrdə – tropik meşələrdə 

yaşayan heyvanları elə təsvir edir ki, sanki onlar üzərində uzunmüd-

dətli müşahidələr aparmışdır. Məsələn, şir haqqında şairin “Xəm-

sə”də dönə-dönə verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, o Azərbay-

candan çox uzaqlarda yaşayan bu vəhşinin bütün xarakterik əlamət-

lərini – xislətlərini dərindən öyrənmişdir. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün bir neçə nümunəni misal göstərək: 

 

Selik töküb əsriyir şir bulağın başında, 

Maraltək qalar başın bir bulağın başında (75, 102). 

 

“Sirlər xəzinəsi” poemasından olan bu beytə görkəmli nizami-

şünas prof. R.Əliyev belə şərh verir: “Qədim ovçuların rəvayətinə 

görə şir maralı, ceyran və cüyürü ovlamaq üçün çeşmələrin ətrafına 

selik tökür, heyvanlar su içdikləri zaman şirin iyini hiss edərək özlə-

rini itirirlər. Şir də onları asanlıqla ovlayır” (yenə orada, səh.183). 

“Sirlər xəzinəsi” poemasının başqa bir yerində şair Şiri ən 

cəsarətli kimi təqdim edir və insanları cürətdə ona oxşamağa çağırır: 

 

Şir ol, mətbəx məstanı şiri çətin teyləyər, 

Olsan balıq qurşağı, məhşər odu neyləyər?  

(yenə orada, səh.132). 
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“Xosrov və Şirin” poemasında isə şair şiri bir daha nümunə 

göstərir, bu dəfə onun “mərdliyini”, “qürurunu” xüsusi qeyd edir : 

 

Acizi tutmaqdan əl götürdü şir, 

Şirlər aciz ovu etməzlər əsir (57, 91). 

 

Özünəməxsus xislətə malik olan vəhşi heyvanlardan biri də 

çöldonuzu – qabandır. Qaban öz düşməni ilə qarşılaşanda dişlərini 

qıcayaraq boynunu aşağı əyir və çox vahiməli görünüş yaradır. Ona 

görə də yırtıcı heyvanların çoxu, hətta, aslan belə onun zəhmindən 

çəkinir. Şair bu mənzərəni “İsgəndərnamə” poemasında bir rəssam 

kimi təsvir edir: 
 

Dişini uzaqdan göstərsə qaban, 

Kin ilə döyüşər o qara aslan. 

Dişini çıxarıb əysə boynunu, 

Aslan da toxunmaz, bağışlar onu. (37, 291). 

 

Şair hər hansı heyvandan bəhs edərkən kiçik bir ştrixlə də olsa 

onun ən xarakterik əlamətini – xislətini böyük ustalıqla təsvir edir 

və insanları bu xasiyyətlərdən ibrət dərsi almağa çağırır. Məsələn, 

“Yeddi gözəl” poemasında cəmi altı misrada yeddi heyvanın ən 

xarakterik cizgilərinə işarə edir: 

 

Ahu sağrılısan, ey saçı ənbər, 

DovĢan yuxusuna verməyin yetər. 

Qorxuram çox yaman bu qurd fələkdən, 

Tülkülük etməyə başlaya birdən. 

Qorxuram üstünə cuma Ģir kimi, 

Didə pələng kimi, ləc bəbir kimi (64, 159). 

 

Göründüyü kimi, şair cəmi bir neçə misrada ahunun (maralın) 

iri sağrılı, dovşanın ayıq yatan (gözüaçıq), canavarın (qurdun) yırtı-

cı, tülkünün hiyləgər, şirin cəsarətli, pələngin yüksək parçalamaq 
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qabiliyyətli, bəbirin çox sürətli olmasını bircə ştrixlə aydın təsvir 

etmişdir. 

Zoologiyanın tədrisi prosesində belə nümunələrdən həm dərs-

də əyani vasitə kimi, həm də ayrı-ayrı heyvanların səciyyəvi xüsu-

siyyətləri haqqında şairin dəyərli fikirlərini daha dərindən öyrənmək 

məqsədilə ev tapşırığı (müstəqil iş) formasında istifadə etmək müm-

kün və əhəmiyyətlidir. Məsələn, vəhşi heyvanlarla bağlı mövzunun 

tədrisi zamanı müəllim şairin “Yeddi gözəl” poemasından yuxarıda 

qeyd etdiyimiz parçanı oxuyub təhlil etdikdən sonra belə bir müstə-

qil iş tapşırır: “Evdə N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” və “İsgən-

dərnamə” poemalarında vəhşi heyvanların səciyyəvi xüsusiyyətləri 

haqqındakı beytləri öyrənin və dəftərinizə qeyd edin”. 

Belə müstəqil işlərə geniş yer vermək həm heyvanlar haqqın-

da biliklərin genişləndirilməsi, dərinləşdirilməsi və möhkəmləndiril-

məsi, həm şagirdlərdə tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafı, həm 

də dahi Nizaminin ölməz poeziyasını oxutmaq, öyrətmək, sevdir-

mək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Canlı aləmin ali forması, təbiətin son əsəri olan insanı Yer 

üzünün “birinci varlığı” adlandıran N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində 

anatomiya, fiziologiya və gigiyena məsələləri də geniş yer tutur. 

Bitki və heyvanlar aləminə yaxşı bələd olan şair, Yer üzünün “əşrə-

fi” saydığı insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası ilə bağlı 

məsələləri daha dərindən öyrənmiş və bütün poemalarında, hətta, 

qəsidə və qəzəllərində bu barədə hikmət dolu fikirlər irəli sürmüş-

dür. Fikrimizi təsdiqləyən bəzi nümunələrə diqqət yetirək. 

“Sirlər xəzinəsi” poemasının “Könül dünyası və onunla sir-

daşlıq” adlı parçasında şair insanın yeddi əsas daxili orqanını (ürək, 

ağciyər, qara ciyər, öd kisəsi, dalaq, mədə, böyrək) “bir kəşanə 

içində” özünə yer almış “yeddi xəlifəyə” bənzədir: 

 

Yeddi xəlifə gördüm bir kəşanə içində, 

Yeddi macəra vardı bir əfsanə içində (75, 56). 
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Burada şair demək istəyir ki, yeddi macəra bir dastana düzü-

lən kimi, “yeddi xəlifə” (yəni insanın yeddi daxili orqanı) də bir-bi-

rinin yanında sıraya düzülmüşdür. “Yeddi macəra” dedikdə isə şair, 

Firdovsinin “Şahnamə” əsərindəki “Həftəxan” dastanını nəzərdə 

tutur (bax: 75, səh. 170). 

Elə buradaca şair həmin yan-yana düzülmüş “yeddi xəlifənin” 

– əsas daxili orqanların fizioloji xüsusiyyətlərini, yəni həmin 

orqanların daşıdığı funksiyanı obrazlı ifadələr və bənzətmələrlə elə 

böyük məharət və dəqiqliklə təsvir edir ki, oxucunu heyrət bürüyür : 

 

Günortanın sultanı baş tərəfdə əyləşib, 

Ġlıq nəfəs sahibi közərməkdən keyləşib. 

Qızılaltı süvari qarşısında baş əyir, 

Əyni yaqut qəbalı ona zəfər diləyir. 

Acıdil, cavan casus hər an hazırdır ova, 

Qüssəli qara əsgər qorxudan düşür lova. 

Bərədə pusqu quran bir kəməndatan da var, 

Gümüşdən zirehlənib misbədən pəhləvanlar  

(yenə orada, səh.56). 

 

Bu şeir parçasına nizamişünas, “Sirlər xəzinəsi” poemasına 

“ön söz” və “izahlar” yazan prof.R.Əliyev çox aydın və elmi mənti-

qə söyənən belə bir şərh vermişdir: “Bu beytlərdə yeddi xəlifənin 

(yəni insanın daxili orqanlarının – B.A.) təsviri verilir. Günortanın 

sultanı – günəş, yəni qəlb. Ġlıq nəfəs sahibi – ağ ciyər, nəfəs alar-

kən havanı bir az qızdırır. Qızıl atlı süvari – ürək, yaqut əbalı 

zəfər əsgəri – qaraciyər, acıdil, cavan casus – öd kisəsi. Qədim tə-

biblərin təsəvvürünə görə öd kisəsinin iki ağzı var. Biri ağ ciyərə 

açılır və qanı təmizləyərək onun tortasını özünə çəkir, ikinci ağzı isə 

mədə ilə birləşib qara səfranı mədəyə daxil edib, iştaha gətirir və 

buna görə də şair ona “şikar kəşfiyyatçısı” ləqəbi vermişdir. Qara 

kölə - dalaq, kəməndatan – mədə, onun kəməndi isə - bağırsaqlar, 

misbədən pəhləvanlar – böyrəklər” (yenə orada, səh.170). 



   84   A       a 

Görkəmli nizamişünasın bu gözəl və aydın şərhinə kiçik bir 

əlavə edək ki, burada şair “misbədən pəhləvanların”, yəni böyrək-

lərin “gümüş zirehi” dedikdə daxili sekresiya orqanlarından biri 

olan böyrəküstü vəzi nəzərdə tutmuşdur. Beləliklə, yuxarıdakı şeir 

parçasının şərhindən tam aydın olur ki, dahi Nizami cəmi səkkiz 

misrada insanın səkkiz əsas daxili orqanının (ürək, böyrək, qara 

ciyər, ağ ciyər, mədə, dalaq, öd kisəsi, bağırsaqlar) və bir daxili 

sekresiya vəzinin (böyrəküstü vəz) səciyyəvi cəhətlərini təsvir etmiş 

onların daşıdığı funksiyaya uyğun olaraq ürəyi – “günortanın sulta-

nı” olan günəşə və qızıl atlı süvariyə”; ağ ciyəri – “ilıq nəfəs sahibi-

nə”; qara ciyəri – “yaqut qəbalı (xalatlı – B.A.) zəfər əsgərinə; öd 

kisəsini – acıdil, cavan casusa”; dalağı – “qara köləyə”; mədəni – 

“kəməndatana”; bağırsaqları – “kəməndə”; böyrəkləri – “misbədən 

pəhləvanlara”; böyrəküstü vəzi isə “gümüşü zirehə” bənzətmişdir. 

Göründüyü kimi, bu bənzətmələrdə adı çəkilən daxili orqanla-

rın ən xarakterik cəhətləri öz obrazlı əksini tapmışdır. Əlbəttə, şair 

insanın daxili orqanlarının quruluşu və fiziologiyasını dərindən 

bilməsəydi, belə dəqiq bənzətmələrə nail ola bilməzdi. 

“İsgəndərnamə” poemasında şair qara ciyərin başlıca funksi-

yasını və onun insan həyatı üçün əhəmiyyətini (qan hasil etmək) 

çox aydın ifadə etmişdir: 

 

Qanla qidalanıb yaşayar bədən, 

Ciyərsiz bu qanı alarıq nədən? (37, 516) 

 

“Xəmsə”də rast gəldiyimiz çoxsaylı nümunələrin təhlilindən 

aydın olur ki, şair insan orqanizminin anatomik quruluşunu və fizi-

oloji xüsusiyyətlərini yaxşı bildiyi kimi, ayrı-ayrı üzvlərin gigi-

yenası, sağlamlığa təsir edən amillər, xəstəlikləri törədən səbəblər, 

onların müalicəsi və s. məsələlər haqqında dərin biliklərə yiyələn-

mişdir. Ona görə də bütün poemalarında dahi şair qeyd olunan 

məsələlərə xüsusi diqqət yetirmiş, bu gün də öz aktuallığını itirmə-

yən və dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. Həmin fikirlərdən bir neçə-

sini nümunə üçün qeyd edək. 
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Həzm üzvlərinin quruluşu və fiziologiyasını çox gözəl bilən 

şair həmin üzvlərin gigiyenası, onların xəstələnməsinə təsir edən 

amillər və müalicəsi haqqında bütün poemalarında dönə - dönə da-

nışmış və müasir dövr həkimlərinin məsləhətlərindən heç də geri 

qalmayan tövsiyələrini vermişdir. Məsələn, məlumdur ki, həzm 

üzvlərinin sağlamlığına və eləcə də bir çox digər üzvlərin xəstələn-

məsinə təsir edən başlıca amillərdən biri düzgün qidalanmamaqdır. 

Şair bu barədə insanlara dönə-dönə xəbərdarlıq edir və öz dəyərli 

məsləhətlərini verir. Belə məsləhətlərdən biri haqqında “Sirlər 

xəzinəsi”ndə oxuyuruq: 

 

Az ye, onda rahatlığın çoxluğunu görərsən, 

Çox ye, onda xəstəliyin çoxluğunu görərsən (78, 263). 

 

Məlumdur ki, müasir təbabət elmi sübut etmişdir ki, təkcə 

həzm üzvlərinin deyil, digər üzvlərin (ürək – qan-damar sistemi; 

əsəb sistemi və s.) də xəstələnməsinə təsir edən amillərdən biri də 

normadan artıq yeməkdir. Burada şair “az ye” dedikdə, əlbəttə, həd-

dində yeməyi nəzərdə tutur. Çünki o çox gözəl bilirdi ki, orqaniz-

min tələbatından az yeməyin özü də orqanizmi zəiflədir və bir sıra 

xəstəliklərin yaranmasına şərait yaradır. Bu fikri şairin “Xosrov və 

Şirin” poemasında verdiyi aşağıdakı tövsiyə bir daha təsiq edir : 

 

Ye, iç bu dünyada kifayət qədər 

Az yemək, çox yemək ziyan gətirər (57, 323) 

 

Burada şair “kifayət qədər” dedikdə norma həddində, yəni 

orqanizmin tələb etdiyi miqdarda yeməyi nəzərdə tutur və bu 

normanı pozan iki cavanın aqibətini nümunə göstərir : 

 

Çox yemək, az yemək yaxşı şey deyil, 

Etidalı gözlə, hər qaydanı bil. 

Qəza gəldi iki qoçaq başına, 

Gəlib çatdılar bir bulaq başına. 
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Biri az içdi ki, çox ziyan verər, 

Biri çox içdi ki, mənə can verər. 

Yaşamadı, öldü hər iki insan, 

Birisi aclıqdan, biri toxluqdan (yenə orada). 

 

Həzm üzvləri ilə bağlı mövzuun tədrisi zamanı qidalanma 

normalarındn bəhs edərkən müəllimin bu bədii parçanı şagirdlərin 

diqqətinə çatdırması, normadan artıq və az yeyən iki gəncin aqibə-

tindən ibrət dərsi almağı tövsiyə etməsi dərsin həm təlim, həm də 

tərbiyə baxımından səmərəliliyini artıtmağa zəmin yaradır. 

Sonuncu poeması “İsgəndərnamə”də şair bir daha normal qi-

dalanmağın əhəmiyyətinə qayıdır və yeni tövsiyəsini (yeməyin tərki-

binə fikir verməyi; hər qidanı bir-biri ilə qarışdırmamağı) təklif 

edir: 

 

İnsan sağlam olar az-az yeməkdən, 

Uzun ömr eləməz əsla çox yeyən. 

Həddindən ziyadə yesə bir insan, 

Gəyirər, pis qoxu gələr ağzından (37, 521). 

 

Buradaca şair düzgün qidalanmağın digər şərtlərini yada salır: 

 

Yağlıdan, yavandan elə ye ki, sən, 

Onu asanlıqla həzmə verəsən... 

Yeməkdə əsasdır cana nuş olmaq, 

Onun dadına yox, faydasına bax! 

Sirkəni yeyəndə süddən et həzər, 

Sirkəylə süd içmək azar törədər (yenə orada). 

 

Göründüyü kimi, şair burada normanı gözləməklə yanaşı, qi-

danın tərkibinə fikir verməyi, yağlı və yavan (yağsız və ətsiz) ye-

məkləri növbələşdirməyi, hər dadlı yeməyə aludə olmamağı, kimyə-

vi tərkibi müxtəlif olan qidaları (sirkə ilə süd kimi) eyni vaxtda 
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qəbul etməməyi məsləhət görür. Bütün bunlar müasir təbabət 

elminin düzgün qidalanmağa dair əsas tələbləridir. 

“Tənəffüs orqanları” mövzusunun tədrisi zamanı tənəffüs 

üzvləri ilə bağlı xəstəliklərin yaranmasına təsir edən amillərdən 

(təmiz olmayan hava, rütubət, soyuq və s.) bəhs edərkən müəllim 

şairin aşağıdakı misralarına söz əyaniliyinin qüdrətli vasitələrindən 

biri kimi müraciət edir: 

 

Artıq rütubətdən törəyər vəba, 

Tənəffüz çətindir belə havada (yenə orada, səh.420). 

 

Göründüyü kimi, şair burada rütubətli havanın tənəffüsü çə-

tinləşdirdiyi, hətta, vəba xəstəliyinə səbəb olduğu barədə xəbərdar-

lıq edir, belə havadan qorunmağı məsləhət görür: 

 

Bundan qurtarmaqçün qalayarlar od, 

Tökərlər bu oda səndəl, gül və ud (yenə orada). 

 

Sonuncu misradan aydın görünür ki, şair, Azərbaycandan çox 

uzaqlarda (Hindistan, Malakka yarımadası, Malayya arxipelaqı) 

bitdiyinə baxmayaraq səndəl ağacının bütün xüsusiyyətlərinə yaxşı 

bələd olmuşdur. Belə ki, oduncağı sarı və ətirli olan səndəl ağacının 

nüvəsində 3-6 %-dək efir yağı var, ondan ətriyyat sənayesində və 

tibbdə istifadə olunur (93, 386). Məhz bu keyfiyyətlərinə görə şair 

rütubətli havanın törətdiyi xəstəliklərdən qurtarmaq üçün müalicə 

vasitələrindən biri kimi səndəli məsləhət görür. 

Ud ağacı qədim əfsanəvi ağaclardan biridir. Əsasən isti ölkə-

lərdə bitir. Bu ağacın kiçik budaqlarından dəstə bağlayır və xeyirdə 

- şərdə yandırırlar ki, gözəl ətir qoxusu ətrafa yayılsın. İçəridən ya-

nan ağacın odu görünmür, lakin tüstüsü ətrafdakılara xoş ovqat bəxş 

edir (94). Türkiyədə bu ağacın budaqlarından ibarət 100 qramlıq 

odun 15 türk lirəsinə satılır (95). Şərq xalqlarının, o cümlədən, türk-

lərin inancına görə, yuxuda ud ağacı meşəsini görmək parlaq və 

rahat günlərə, yarpaqlı ağaclar isə səadətə, səfaya, könül nəşəsinə 
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dəlalət edir (96). Vətəni Hindistan olan ud ağacından ləxləxə adlı 

ətir məhlulu hazırlanır. Bu, ruhi xəstələr üçün qiymətli dərman he-

sab olunur (97). 

Heç bir şübhə yoxdur ki, dahi şair ud ağacının yuxarıda qeyd 

olunan xüsusiyyətlərini və onun rütubətli havanın yaratdığı xəstəlik-

lərin müalicəsində rolunu çox gözəl bilmişdir. 

Şairin diqqət mərkəzində olan daxili orqanlarından biri də qa-

ra ciyərdir. Qanyaradıcı orqan kimi qara ciyərin rolunu çox yüksək 

qiymətləndirən şair, eyni zamanda onunla bağlı xəstəlikləri törədən 

amilləri də unutmamışdır. Məlumdur ki, qara ciyər xəstəliklərindən 

geniş yayılanı xalq arasında “sarılıq” adlanan hepatitdir. Şair sarılı-

ğın yaranmasının səbəblərindən birini çox yağlı yeməklərdə görür: 

 

Bir gün qan udmalıydın qanımızı yeməkdən, 

Sarılıq tutmalıydın, yağımızı yeməkdən (75, 94). 

 

“Sirlər xəzinəsi” poemasının başqa bir yerində şair qızıla çox 

aludə olanlarla çox yağlı yeyənləri müqayisə edir hər ikisinin 

xəstəliyə səbəb olduğunu obrazlı ifadələrlə belə təsvir edir: 

 

Qızıl yığmaq yağ kimi yayar cana sarılıq, 

Yesən onu meyvətək keçməz cana sarılıq (75, 120 – 121). 

 

Geniş yayılan xəstəliklərdən biri olan qızdırmanın səbəbləri, 

əlamətləri, müalicəsi və s.ilə bağlı şairin fikirləri müasir elmi mən-

bələrdə bu barədə yazılanlarla üst-üstə düşür. Məsələn, qızdırma 

haqqında müasir elmi mənbələrin birində oxuyuruq : “Qızdırma 

zamanı istilik tənzimi aparatı, pirogenlər (yun. rut – alov, genesis – 

yaranma) adlanan irimolekullu maddələrin təsirinə məruz qalır və 

nəticədə orqanizmin istilik müvazinətinin nizama salınması prosesi 

pozulur. Qızdırmaya mikroblar və onların toksinləri, zülali maddə-

lərin parçalanma məhsulları, bəzi zəhərlər (nikotin, kofein və s.), 

hormonlar (adrenalin və s.), cərrahi əməliyyat, ruhi həyəcan və s. 

səbəb ola bilər... Qızdırmada maddələr mübadiləsi pozulur, orqaniz-
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min bir sıra sistemlərinin, o cümlədən, mərkəi sinir sisteminin funk-

siyası dəyişir (xəstə huşunu itirir, sayıqlayır, hallüsinasiya müşahi-

də edilir), ürək döyüntülərinin sayı artır, qan təyziqi yükslir, tənəf-

füs sürətlənir və s. (98, 153). 

İndi isə dahi şairin qızdırma haqqında yazdığı bir neçə beytə 

diqqət yetirək. “Leyli və Məcnun” poemasının “İbn Səlamın ölü-

mü” parçasında şair İbn  Səlamın ruhi həyəcan nəticəsində qızdır-

maya tutulmasını, hərarətinin beynə qədər (sinir sisteminə təsir) 

qalxmasını belə təsvir edir: 

 

Pozuldu bədəni qəmlə möhnətdən, 

Artıq İbn  Səlam düşdü qüvvətdən. 

Qızdırma qoymadı canında əsər, 

Qalxdı hərarəti beyninə qədər (74, 241). 

 

Göründüyü kimi, şair, burada qızdırmanın yaranması səbəbini 

(ruhi həyəcan: qəm, möhnət) və psixi əlamətini (hərarətin beynə 

qədər qalxması) yuxarıda qeyd etdiyimiz elmi mənbədən daha aydın, 

daha dəqiq və lakonik ifadə etmişdir. Bununla yanaşı, şair, buradaca 

qızdırma zamanı pəhriz saxlamağıın vacibliyini, buna əməl etmə-

yənlərin acı taleyini xüsusi qeyd etmişdir: 

 

Xəstə qurtarınca tünd qızdırmadan, 

Yenə pəhrizini pozduğu zaman 

Qızdırma bir daha gəldi bədənə, 

Əvvəlki xəstəlik qayıtdı yenə. 

Birinci yarayla zəif düşən can, 

İkinci yarayla köçdü dünyadan  

(yenə orada, səh.242). 

 

“Xosrov və Şirin” poemasında isə şair qızdırmanın başqa bir 

səbəbini (həddindən çox yemək) diqqətə çatdırır: 
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Az yeməkdən heç kəs qızdırmaz, ancaq, 

Çox yeməkdən gündə yüzü ölür, bax (57, 157). 

 

Bu poemada (“Xosrov və Şirin”) da şair qızdırmalının pəhriz 

saxlamasının zəruriliyini bir daha yada salır: 

 

Əgər qızdırmalı yeyərsə halva, 

Onun məcazında çoxalar səfra (yenə orada, səh.140). 

 

Xalq təbabətinin sirlərinə çox yaxşı bələd olan mütəfəkkir şair 

onun gücünə, qüdrətinə möhkəm inanmış, bir sıra xəstəliklərin mü-

alicəsi üçün məhz xalq təbabətinə aid vasitələrsən istifadəyə üstün-

lük vermişdir. Məsələn, “Xosrov və Şirin” poemasında “İsfahanlı 

Şəkərin əhvalatı” parçasında şair, Şəkərin dili ilə ağzından pis iy- 

qoxu gələn insanlara çoxlu sarımsaq yeməyi məsləhət görür: 

 

Qəzəblənmə, deyim, var səndə nöqsan, 

Çox pis qoxu gəlir duzlu ağzından. 

Duz insanda, bəlli, xoş iy törədər, 

Duzluykən, qorxursan neçin bu qədər? 

Şah dedi: “Ey süsən, buna çarə de!” 

Dedi: “Ancaq bir il sən sarımsaq ye!”  

(yenə orada, səh.228). 

 

Məlum olduğu kimi, müasir tibb elmi sarımsağın tərkibində 

bir çox xəstəliklərin müalicəsində əhəmiyyətli rol oynayan maddə-

lərin mövcudluğunu təsdiq etmişdir. Elmi mənbədə bu barədə yazıl-

mışdır: “Sarımsağın tərkibində 35-42 % quru maddə, 6,0-7,9% zülal, 

7-28 mq % C vitamini (yarpağında 80 mq % - dək), 20-27% polisa-

xaridlər, efir yağı, bir çox xəstəliklərin törədicilərini məhv edən 

fitonsidlər var... Sarımsaq müstəsna bakterisid və fitonsid xassəyə 

malikdir. Xalq təbabətində (xırda doğranmış və sirkədə saxlanılmış 

sarımsaqdan) bəlğəmgətirici dərman kimi soyuqdəymə xəstəlikləri 

zamanı tənəffüs etməkdə, spirtli dəmləməsindən xroniki bronxit, 
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bağırsaq atoniyası, dispersiya, meteorizm, amöb dizenteriyası, şirəs-

indən böyrəkdaşı və şəkərli diabet, qırmızı şərabda həlimi və qatıqla 

qarışığı malyariyaya qarşı, donuz piyi ilə qarışığı bronxial astma, 

göyöskürək (xəstənin sinəsinə sürtülür), həlimi hipertoniya və ate-

roskleroz zamanı istifadə edilir” (99, 299). 

“Azərbaycanın müalicə əhəmiyyətli bitkiləri” kitabında yuxa-

rıda qeyd olunanlardan başqa yazılır ki, sarımsağın tərkibində B 

qrupu vitaminləri, askorbin turşusu və s.də var. Quru ekstraktı 

alloxol preparatının tərkibinə daxildir ki, bu da xroniki hepatitlərdə, 

xolosistitdə istifadə edilir (100, 93). 

Xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərin, xüsusilə bədnəzərin, 

başağrısının müalicəsində istifadə olunan üzərlik bitkisi haqqında 

da şair əsərlərində dönə-dönə danışmış, onu yüksək qiymətləndir-

mişdir. Məsələn, “İsgəndərnamə” poemasında şair bu barədə yazır: 
 

Birinə bədnəzər dəyərsə əgər, 

Dəyişər əhvalı, tez-tez əsnəyər. 

Bədnəzər olarsa, əgər bir insan, 

Alnı hərarətdən tərlər çox zaman. 

Üzərlik yaxarlar göz dəyən üçün, 

Od yaxıb-yandırar dərdi büsbütün (37, 490). 

 

Burada şair “göz dəyən” insanın sağalması üçün üzərliyin 

yandırılmasını tövsiyə etməklə kifayətlənmir, bu bitkinin xəstəyə 

necə təsir etdiyini də açıqlamağa çalışır: 

 

Başqa alim isə belə şərh edir, 

Üzərlik yananda tüstüsü gedir. 

Qara pərdə kimi tutur havanı, 

Qaytarır, dəf edir gələn bəlanı (yenə orada) 

 

“Ərəstunun nəsihətnaməsi”ndə N.Gəncəvi böyük yunan alimi 

Ərəstunun (Aristotelin) dili ilə məsləhət verir ki: 
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Səlamət yaşamaq istəsən əgər, 

Oda üzərrik at hər gün, hər səhər  

(yenə orada, səh.508). 

 

Xalq təbabətində geniş istifadə olunan dərman bitkilərindən 

biri də zeytundur. Zeytun yağından konserv sənayei və kulinariyada, 

kosmetik maddələr, vitamin məhlulları, infeksiya preparatları və s. 

istehsalında istifadə olunur (101, 308). Zeytun yağından öd xəstəlik-

lərində, yarpaqlarından ürək-damar sistemi xəstəliklərinin müalicə-

sində, xüsusilə, hipertoniya xəstəliyində istifadə olunur (100, 101 – 

102). 

Bütün bunları yaxşı bilən N.Gəncəvi zeytun yağının daha 

ciddi xəstəlik olan iflic müalicəsində də istifadə olunduğunu inamla 

qələmə almışdır: 

 

Oxuyanda beyt-beyt və bircə-bircə, 

Sanki zeytun yağı sürtdü iflicə (57, 370). 

 

“Xəmsə”nin biologiya elmi nöqteyi-nəzərindən təhlili göstərir 

ki, burada botanika, zoologiya, anatomiya, fiziologiya və gigiyena 

ilə yanaşı, ümumi biologiya ilə bağlı elmi fikirlər kifayət qədərdir. 

Xüsusilə canlı aləmlə xarici mühit amilləri (işıq, istilik, su, hava, 

torpaq) həmin amillər arasındakı qarşılıqlı əlaqə, biosenoz və bio-

geosenoz, fotosintez, maddələr mübadiləsi, qida zənciri və s.kimi 

elmi məsələlərlə bağlı şairin dəyərli fikirləri öz əhəmiyyətini və ak-

tuallığını bugünədək saxlamışdır. Ona görə də həmin fikirlərdən 

biologiya fənninin ən mürəkkəb bölməsi olan Ümumi biologiyanın 

tədrisi zamanı əlaqəli mövzuların öyrənilməsi prosesində şairin mü-

vafiq fikirlərindən əyani misal kimi istifadə etmək mümkün və 

məqsədəuyğundur. Müəllimlərə kömək məqsədilə belə fikirlərdən 

bir neçəsini nümunə göstərək. 

Biologiya elmindən məlumdur ki, bitkilərin normal inkişafına 

təsir edən başlıca təbii amillərdən biri torpaqdır, həm də burada əsas 
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şərt torpağın münbitliyidir. “Yeddi gözəl” poemasında dahi şair bu 

elmi tövsiyəni belə ifadə etmişdir : 

 

Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə, 

Bircə peşimanlıq gətirər ələ. 

Ağac əkilməli münbit bir yerə, 

Ta behişt barı tək meyvələr verə (64, 41). 

 

Şair elə buradaca “şoranlığa toxum” əkməyi “kor gözlərə sür-

mə” çəkməklə müqayisə edir: 
 

Lakin şoranlığa toxum əkdilər, 

Onlar kor gözlərə sürmə çəkdirlər  

(yenə orada, səh.40). 
 

Bitkilərin inkişafına təsir edən digər mühüm amili – suyu da 

yüksək qiymətləndirən şair, yenə “Yeddi gözəl” poemasında yazır : 
 

Belə baş qaçırmaq nədəndir, nədən? 

Bulud ağlamasa, gülərmi çəmən?  

(yenə orada, səh.154). 
 

Təkcə bitkilərin deyil, bütün canlıların həyat mənbəyi, Yer 

kürəsində üzvi aləmin mövcudluğunun başlıca səbəbkarı olan Gü-

nəşin işıq və istiliyinin rolunu çox yüksək qiymətləndirən şair poe-

malarında dönə-dönə bu məsələyə toxunur. Məsələn, “Yeddi gö-

zəl”də deyilir: 
 

Günəş hər tərəfə dolandırsa baş, 

Ona üz döndərər gül yavaş – yavaş  

(yenə orada, səh.233). 

 

“İsgəndərnamə” poemasında isə şair günəşi təkcə bitkilərin 

inkişafının deyil, bütün canlıların, hətta, cansız daşın çiçəklənmə-

sinin səbəbkarı hesab edir: 
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Günəşin dimağı olduqca azər, 

Bağları, daşları çiçəklə bəzər (37, 261). 

 

Şair bir bioloq alim kimi bütün bitkilərin eyni vaxtda çiçək 

açmadığını, hər birinin öz vegetasiya dövrünün olduğunu çox gözəl 

bildiyi üçün bu barədə maraqlı məlumatlar vermişdir. Məsələn, 

“Sirlər xəzinəsi” poemasında Azərbaycan üçün səciyyəvi olmayan 

turunc bitkisi haqqında oxuyuruq: 

 

Turuncun adətidir: gül açmaz ilk baharda, 

Meyvəsi yetişəndə gəlib çıxar bahar da (75, 28). 

 

Sitrus bitkilərindən biri olan turunc qışda çiçəkləyir və baha-

rın əvvəlində – digər bitkilər çiçəkləyəndə meyvələri yetişir (yenə 

orada, səh.156). zahiri görünüşünə görə portağala çox oxşayan 

turunc turş-acı dadına görə ondan fərqlənir (102). Təəssüf ki, Niza-

mişünas S.Həsənzadə yuxarıdakı beyti şərh edərkən bu fərqi nəzərə 

almamış və yalnışlığa yol vermiş, turuncu portağal kimi qələmə 

almışdır (78, 232). 

N.Gəncəvi sanki bir alim-aqronom kimi ayrı-ayrı bitkilərin 

inkişaf mərhələlərini, onların aqrotexniki qaydada yetişdirilməsi 

şərtlərini aydın və dəqiq təsvir etmişdir. Məsələn, o, “Xosrov və 

Şirin” poemasında toxumun inkişaf prosesini bir bioloq-mütəfəkkir 

kimi belə təsvir edir: 

 

Toxum çürüməsə bitməz heç zaman, 

Bir iş bağlanmasa, açılmaz inan (57, 155). 

 

“Yeddi gözəl” poemasında isə şair üzümün bol məhsul ver-

məsinin onun yazda vaxtında budanmasından asılı olduğunu xatır-

ladır: 

 

Tənək ağlamasa vaxtında zar-zar, 

Yetirməz axırda sevinclərlə bar (64, 30). 
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Nizamişünas S.Həsənzadə yuxarıda adı çəkilən dəyərli mo-

noqrafiyasında bu beytin şərhini çox gözəl vermişdir: “...yaz zamanı 

budanan tənək barmaqlarından su damcılayır. Bu, torpağın, ağacın 

oyanması dövründə olur. Odur ki, şair kəsilmiş barmaqlardan axan 

damcıları onun göz yaşına bənzədir və qeyd edir ki, tənək yazda 

ağlamasa, payızda gülə-gülə bar verməz” (78, 250). 

Canlı orqanizmlə xarici mühit arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin 

mövcudluğunu, hər bir canlının özünəməxsus yaşayış şəraitinin ol-

duğunu, həmin şəraitin dəyişməsinin canlıların məhvinə gətirib 

çıxardığını və s.elmi məsələləri dərindən bilən şair “İsgəndərnamə” 

poemasında yazır: 

 

Üç şey üç ölkədə fəlakət alır, 

Hər üçü məhv olur, ömrü azalır: 

İranda fil, Çində pişik, Hinddə at. 

Məhv olur, açmayır əsla qol-qanad (37, 271). 

 

Məlumdur ki, biosferdə canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqəni, 

eləcə də üzvi və qeyri-üzvi maddələrin bir-birinə çevrilməsini, onla-

rın mübadiləsi və dövriyyəsini təmin edən başlıca amillərdən biri 

qida zənciridir. Bu amilə xüsusi diqqət yetirən filosof şair “İsgən-

dərnamə” poemasında yazır: 

 

Turacın əcəli çatdığı zaman, 

Şahin ovlağına qonar havadan. 

Çəyirtkə al qanad açınca, əlbət, 

Al qanla verəcək sərçəyə bir xətt (37, 296). 

 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan nümunələr aydın göstərir ki, 

ayrı-ayrı təbiət fənlərinin, xüsusilə, fiziki coğrafiya, fizika, astrono-

miya, kimya, biologiya və s.məzmunu ilə bağlı dahi şairin dəyərli 

elmi-bədii fikirləri kifayət qədərdir və həmin fikirlərdən tədris pro-

sesində müvafiq mövzuların öyrədilməsi zamanı istifadə imkanları 
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və yolları geniş və rəngarəngdir. Həmin imkan və yollardan 

səmərəli istifadə edən qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsi göstərir ki, 

bu, həm təbiət haqqında şagirdlərin biliklərini genişləndirir və möh-

kəmləndirir, elmi dünyagörüşünün inkişafına stimul yaradır, həm də 

dahi şairin eyni zamanda böyük təbiətşünas filosof olmasına dərin 

inam yaradır; həmin inam isə onların qəlbində milli iftixar hissini 

alovlandırır. 

Ensiklopedik biliyə sahib olan filosof-şair riyaziyyat elminin 

də incəliklərinə dərindən bələd olmuş, bu sahədə Avropanın bəzi 

alimlərini bir neçə əsr qabaqlamışdır. Nizamişünas alim S.Həsən-

zadə bu cəhətə xüsusi diqqət yetirərək yazır: “Nizami Gəncəvinin 

başqa təbiət elmləri ilə yanaşı, XII əsrdə riyaziyyata dair söylədiyi 

fikirlər Avropada XVI – XVII əsrlərdə öyrənilməyə, açılmağa baş-

lamışdır. Məsələn şair “Xosrov və Şirin” əsərində ikölçülü, üçölçülü 

koordinat sistemləri haqqında məlumat verməklə onları bir-birindən 

fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərini də söyləmişdir. Ancaq elm aləmi-

nə məlumdur ki, həmin koordinat sistemləri (çəpbucaqlı və düzbu-

caqlı) görkəmli fransız riyaziyyatçısı, filosofu Rene Dekartın (1596 

– 1650) adı ilə bağlıdır” (78, 107). 

Müəllif bu fikri təsdiqləmək üçün dahi şairin “Sirlər xəzinə-

si”nə istinad edir və yazır: “Tarixi bir fakta görə, Nizami yaradıcı-

lığı ilə Avropada ilk maraqlananlar fransızlar olmuşlar. Nizaminin 

riyaziyyata, maddi aləmin yaranmasına və dərk olunmasına, maddə-

nin ikili (dualist) xassəyə malik olmasına dair vaxtilə söylədiyi fi-

kirlər sonralar R.Dekartın söylədiyi fikirlərlə eyniyyət təşkil edir. 

Məsələn, Nizami “Sirlər xəzinəsi” əsərində yazır: 
 

Şair yaratdığı sözdən qiymətli nə var? 

Sözlə iki dünyanın xəzinəsini alarlar. 

 

Yaxud “Leyli və Məcnun”da oxuyuruq: 
 

Bu iki aləmə sığmayan bir kəs 

Bir can köynəyinə sığışa bilməz. 
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Burada “iki aləm” dedikdə, şair, həm maddi, həm də mənəvi 

aləmi nəzərdə tutur... 

R.Dekarta görə iki substansiya mövcuddur: “mənəvi və 

maddi” (yenə orada, səh. 107 – 108). 

Görkəmli nizamişünas S.Həsənzadə adı çəkilən monoqrafiya-

sında “Nizami Gəncəvinin riyaziyyatla bağlı görüşləri”nə ayrıca 

bölmə həsr etmiş, burada özündən əvvəl bu mövzuda yazmış alim-

lərdən H.Abdullayev, L.Vəliyev, H.Muradxanov, N.Əliyev, 

Ə.Məmmədov, Ə.Əhmədov və başqalarının əsərlərindən bəhrələnə-

rək dahi şairin onluq kəsrlər, sıfır məfhumu, koordinat sistemləri, 

riyazi tənliklərin həndəsi mənası, düz xətt, müstəvi, həndəsi fiqur və 

cisimlər, sahə, həcm və s.haqqında söylədiyi dəyərli fikirlərin təhli-

lini konkret nümunələr əsasında vermişdir. 

Qeyd olunan məsələlərin hamısı orta məktəblərin müvafiq ri-

yaziyyat kurslarında öyrədilir. Həmin məsələləri daha dərindən öy-

rənmək üçün riyaziyyat müəllimləri N.Gəncəvinin müvafiq beytlə-

rindən əyani – obrazlı vasitə kimi istifadə edə bilərlər. Nümunə 

üçün bir neçə misala nəzər yetirək. 

Rəqəmlərin toplanması və çıxılması qaydasını şair bircə 

beytdə belə ifadə etmişdir: 
 

Hər cütü birlikdir əvvəl yaradan, 

Bir qalar çıxanda cütlük aradan (64, 305). 
 

Göründüyü kimi şair bu bədii parçada tək rəqəmlərin topla-

naraq cüt rəqəmlər əmələ gətirməsini, çıxılarkən isə cütlüyün aradan 

qalxmasını poetik dillə lakonik ifadə etmişdir. 

Məlum olduğu kimi, N.Gəncəvinin dövründə onluq kəsrlər 

haqqında biliklər o qədər də geniş yayılmamışdır. Buna baxmayaraq, 

onun əsərlərində onluq kəsrlər haqqında maraqlı fikirlərə rast gəlirik. 

Məsələn, “İsgəndərnamə” poemasında oxuyuruq: 

 

Şah izn verərsə, o sirləri mən, 

Deyərəm onda yox, yüzdə birindən (37, 472). 
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Dahi şair “Xosrov və Şirin” poemasında kainatın sirrini, “dün-

yanın gərdişini” riyazi ifadələr və işarələr vasitəsilə şərh etməyə 

çalışır: 

 

Aləmlərin sirri bu sinəmdədir, 

Dünya gərdişini mən tək kim bilir?!... 

Xətləri müxtəlif olan nöqtədən, 

İlk gələn hərəkət “əlifdi” bil, sən. 

Qovuşdu o xəttə sonra başqa xətt, 

Ortalıqda bir xətt törədi, əlbət. 

Olunca üç xətlə əhatə mərkəz, 

Bəsit bir cism oldu, qoy bilsin hər kəs. 

Xətt, bəsit, ən sonra cisim, budur fənn, 

Sən bu üç tərəfə tutum deyirsən. 

Aləmi əvvəldən sonuna qədər, 

Belə bir qaydayla insan öyrənər, 

Əqlə məlum olsa bu işlər bir gün, 

Bir qırpımda gəzər dünyanı bütün (57, 331). 

 

Nizamişünas alim S.Həsənzadə bu bədii parçanın şərhini çox 

aydın ifadə etmişdir: “Nizami burada “əlif”i düz xətt mənasında 

verməklə onun nöqtələrin həndəsi yeri olduğunu xatırladır. Koordi-

nat başlanğıcında qovuşan xətlər əsas parabola və hiperbola qolla-

rıdır ki, bunların müstəvidən ayırdığı sahə olur. Üçüncü xəttin 

birləşməsi isə üçölçülü sistemdir ki, doğrudan da həcm əmələ gətirir. 

Şairin məsələyə belə dəqiq yanaşması az qalır onu da deyə ki, bir 

dərəcəli tənliklərin həndəsi mənası düz xətt, iki dərəcəli tənliklərin 

həndəsi mənası sahə, üçdərəcəli tənliklərin həndəsi mənası isə 

həcmdir” (78, 119). 

Hörmətli Sabir müəllimin bu gözəl şərhinə onu da əlavə edək 

ki, burada dahi şair “Aləmi əvvəldən sonuna qədər, belə bir qayda ilə 

insan öyrənər”, – deməklə riyaziyyat elminin kainatın sirlərinin öyrə-

nilməsindəki rolunu çox yüksək qiymətləndirmişdir. İnsanın dərket-

mə qabiliyyətinin sonsuz olduğuna inanan mütəfəkkir şair: “Əqlə 
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məlum olsa bu işlər bir gün, bir qırpımda gəzər dünyanı bütün”, – 

deyir. Bu gün kosmik sürəti və digər riyazi hesablamaları yaxşı öyrə-

nən insan həqiqətən də “bir göz qırpımında” bütün dünyanı dolanır. 

“Xəmsə”nin haqqında bəhs etdiyimiz məsələlər baxımından 

tədqiqi və təhlili aydın göstərir ki, dahi şair riyaziyyatın həndəsə 

bölməsi haqqında dərin biliklərə sahib olmuş, bu elmin banisi qə-

dim yunan alimi Evklidin adını poemalarında dönə-dönə çəkmişdir. 

Bu məsələyə öz tədqiqatında xüsusi diqqət yetirən Ə.Əhmədov 

yuxarıda adı çəkilən dəyərli monoqrafiyasında yazır: “Nizami mad-

di aləmə həmişə məkanla əlaqədar surətdə baxdığı üçün, onun 

həndəsəyə olan münasibətini də labüd edir və bu münasibət onun 

əsərlərində büruzə verilir. O, həndəsə elminin banisi Evklidin adını 

tez-tez çəkir və ona öz ehtiramını bildirir. Misal üçün, Fərhadın 

ustalığını və fərasətini vəsf edərək deyir: 

 

Burada ustad bir mühəndis vardır, 

O bilici cavanın adı Fərhaddır. 

Həndəsə elmində xariqə yaradandır, 

“Məcəsti” bilən, “İqlidis” açandır. 

Hər sənəti tərtiblə 

Və həndəsə üzrə öz tərkibi ilə etməyi bacarır. 

 

Burada “Məcəsti” – Bətləmyusun (Ptolomeyin) heyət elminə 

(astronomiyaya) aid olan kitabdır. İqlidis – haman Evkliddir ki, 

Nizami onun adını hər yerdə böyük hörmətlə yad edir” (47, 21 – 22). 

Belə maraqlı faktlar “Xəmsə”də kifayət qədərdir və riyaziyyat 

dərslərində onlardan istifadə etmək həm təlim, həm də tərbiyə baxı-

mından əhəmiyyətlidir. 
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1.3. Dərsdənkənar tədbirlərdə Nizaminin  

       tərbiyəvi fikirlərindən istifadə 

 

Dahi Nizaminin təhsil,təlim, tərbiyə və şəxsiyyətin inkişafı ilə 

bağlı hikmət dolu fikirləri o qədər zəngin, geniş və dərindir ki, 

onları təkcə ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində tələb olunan səviy-

yədə öyrənmək və öyrətmək qeyri-mümkündür. Ona görə də bu 

zəngin irsə dərsdənkənar işlər və tərbiyəvi tədbirlər prosesində tez-

tez müraciət vacibdir. 

N. Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və öyrədilməsi baxımından 

dərsdənkənar işləri iki qrupa bölmək olar: 1. Ayrı-ayrı fənlərin təd-

risi ilə bağlı dərsdənkənar (sinifdənxaric) işlər. 2. Dərsdənkənar 

tərbiyəvi tədbirlər. 

Birinci qrupa daxil olan işlər içərisində əsas yeri ibtidai sinif-

lərdə oxu təlimi, yuxarı siniflərdə ədəbiyyat, coğrafiya, tarix, biolo-

giya və s. fənlər üzrə sinifdənxaric oxunun təşkili tutur. Ibtidai 

siniflərdə tərbiyəvi mövzulara aid oxu materiallarını öyrədərkən 

dahi şairin müvafiq əsərlərindən şeir parçalarının sinifdənxaric 

oxusunu təşkil etmək mümkün və əhəmiyyətlidir. Məsələn, düzlük 

və doğruçuluqla bağlı proqram materialındakı əsas ideyanı şairin 

müvafiq fikirləri ilə tutuşdurmaq, müqayisəli təhlil aparmaq faydalı 

nəticə verə bilər. 

Düzlük və doğruçuluğun mahiyyəti və əhəmiyyətini qeyd olu-

nan müqayisə və təhlil əsasında şagirdlərə dərindən izah edən müəl-

lim onları bu işdə dahi Nizamidən nümunə götürməyə səsləyir: 

 

Doğru sözə bağlıdır öz qüdrətin həmişə, 

Qoy qüdrətdən güc alsın söz qüdrətin həmişə. 

El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən, 

İlhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən. (75, 128) 

 

Ədəbiyyat fənninin tədrisi prosesində şairin poeziyasını şa-

girdlərə sevdirmək üçün sinifdənxaric oxunun təşkili baxımından 
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imkanlar daha genişdir. Burada həm dahi şairin həyat və yara-

dıcılığının, ayrı-ayrı əsərlərinin öyrədilməsi zamanı, həm də tərbi-

yənin müxtəlif sahələri ilə bağlı digər mövzuların tədrisi prosesində 

sinifdənxaric oxunun təşkili yolu ilə onun şeir və poemalarının 

dərindən öyrədilməsi mümkündür. Məsələn, “İsgəndərnamə” poema-

sının tədrisi zamanı müəllim bu poemadan bəzi parçaların – şagird-

lərin milli mənlik şüurunun inkişafına daha güclü təsir edən “İsgən-

dərin Bərdəyə gəlməsi və Nüşabə ilə görüşməsi”, “İsgəndərin Nüşabə 

ilə məclisdə oturması”, “İsgəndərin qıpçaq çölünə çatması” və s. 

sinifdənxaric oxu yolu ilə əzbərlənməsini və təhlilini təşkil edə bilər. 

Coğrafiyanın tədrisi prosesində də bəzi mövzuların öyrədil-

məsi zamanı şairin “Xəmsə”sinə müraciət edib müvafiq bədii par-

çaların əzbərlənməsini təşkil etmək imkanları mövcuddur. Məsələn, 

Bərdə şəhəri haqqında proqram materialının öyrədilməsi zamanı 

müəllim “İsgəndərnamə” poemasından Azərbaycanın bu qədim 

diyarının tərifinə həsr olunan bədii parçanın sinifdənxaric oxu yolu 

ilə əzbərlənməsini tapşıra bilər. 

Birinci qrupa daxil olan dərsdənkənar işlər içərisində başlıca 

yerlərdən birini də fənn dərnəkləri tutur. Ayrı-ayrı fənlər üzrə 

yaradılmış bu dərnəklərdə dahi şairin irsini dərindən öyrənmək 

baxımından çox geniş imkanlar mövcuddur. Məsələn, ədəbiyyat 

dərnəyində: “ N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına dair yeni məlu-

matlar”, “N.Gəncəvi və Gəncə”, “Nizami yaradıcılığında vətənpər-

vərlik ideyaları”, “Nizami poeziyasında türkçülüyə məhəbbət”, 

“N.Gəncəvi yaradıcılığında Azərbaycan folklorunun yeri və rolu”; 

Tarix dərnəyində: “N.Gəncəvini yetirən tarixi şərait”, “Azərbaycan 

və Şərq mədəniyyətində N.Gəncəvinin yeri və rolu”, “Nizami əsər-

lərinin qəhrəmanları olan tarixi şəxsiyyətlər”, “N.Gəncəvinin 

“Xəmsə”sində” Azərbaycan tarixi ilə bağlı hadisələr”; Musiqi dər-

nəyində: “Nizaminin musiqi dünyası”, “Xosrov və Şirin” poemasın-

da təsvir olunan musiqi məclisləri”, “Azərbaycan musiqisi tarixinə 

dair məlumatlar Nizami poemalarında”, “Xəmsə” də təsvir və 

tərənnüm olunan muğamlar və nəğmələr”, “N.Gəncəvi yaradıcılı-

ğında təsvir edilən qədim xalq çalğı alətləri”, “Azərbaycanın çağdaş 
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musiqisinin inkişafında Nizami poeziyasının rolu”, “N.Gəncəviyə 

həsr olunmuş musiqi əsərləri”; Təsviri incəsənət dərnəyində : “Ni-

zami poeziyasında təsviri sənət”, “Xəmsə” süjetləri əsasında yara-

nan miniatürlər”, “Azərbaycanda təsviri sənətin inkişafına Nizami 

poeziyasının təsiri”, “N.Gəncəviyə həsr olunmuş sənət əsərləri”; 

Coğrafiya dərnəyində: “Xəmsə”də coğrafi adlar”, “N.Gəncəvi Yerin 

forması və inkişaf mərhələləri haqqında”, “Nizami poeziyasında 

təbiəti mühafizə məsələləri”, “Xəmsə”də təsvir olunan xalqlar, onla-

rın etnoqrafik xüsusiyyətləri” və s.mövzularda şagirdlərin elmi 

məruzələrini müzakirə edib onların çapına nail olmaq həm təlim, 

həm də tərbiyə baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Ədəbiyyat, tarix, coğrafiya dərnəklərində qeyd olunan mövzu-

lar üzrə elmi məruzələrin hazırlanması üçün mənbələr kifayət qədər 

olduğu halda, musiqi və təsviri incəsənətlə bağlı mövzular haqqında 

eyni sözü demək çətindir. Buna baxmayaraq, bu sahədə də son 

dövrlərdə bir sıra dəyərli elmi mənbələr işıq üzü görmüşdür. Bu 

baxımdan Sevda Qurbanəliyevanın “Nizami Gəncəvinin musiqi 

dünyası” (61), Rauf İsmayılzadənin “Nizaminin musiqi dünyası” 

(103), Fərman Rzayevin tərtib etdiyi “Nizami Gəncəvi incəsənət 

haqqında” (104), Nadir Zamanovun “Nizami poeziyası və təsviri 

sənət” (105) və s.kimi kitabları xüsusi qeyd etmək olar. Gərgin elmi 

zəhmətin və axtarışların nəticəsi kimi meydana gələn, illüstrativ 

materiallarla zəngin olan bu kitabların hər biri dərnək məşğələləri, 

xüsusilə, yuxarıda qeyd olunan mövzularda elmi məruzələrin hazır-

lanması üçün dəyərli mənbədir. Belə mənbələrdən birini xüsusi 

qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Həmin dəyərli mənbə 

sənətşünaslıq doktoru, prof. Kərim Kərimovun nəşrə hazırladığı, ön 

söz və qısa şərhlər yazdığı “Nizami Gəncəvi. Xəmsə. Miniatürlər” 

adlı kitabdır (106). Müəllifin həmin kitaba yazdığı geniş həcmli 

“Ön söz” əslində çox dəyərli elmi-tədqiqat əsəridir. Bu əsərin elmi 

dəyərini artıran bir cəhət də onun eyni mənbədə üç dildə (azərbay-

can, rus, ingilis) işıq üzü görməsidir. Burada müəllif Nizami poezi-

yasının təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Şərq dünyasında təsviri 

incəsənətin müxtəlif növlərinin, xüsusilə, rəssamlığın inkişafına 
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böyük təsirini qeyd edərək yazır: “Böyük Nizaminin fəlsəfi – idrak, 

romantik məhəbbət, tarixi qəhrəmanlıq poemaları rəssamlar üçün 

tükənməz yaradıcı ilham mənbəyi olmuşdur. Bu poemalar rəssam-

ları zəngin və faydalı materiallarla təmin etmiş, onların sənətini 

yeni, orijinal motivlərlə, mütərəqqi, humanist ideyalarla zənginləş-

dirmişdir. Nizami “Xəmsə”sinin məşhur, dərin məzmuna malik sü-

jetləri, hamı tərəfindən sevilən səmimi obrazları rəssamların yara-

dıcı təxəyyülünə böyük təsir göstərmiş, çoxlu incəsənət əsərinin 

meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur” (106,6). 

Kitabın dəyərini qat-qat artıran cəhətlərdən biri də odur ki, 

burada Nizami “Xəmsə” sinin süjetləri haqqında yuxarıda qeyd olu-

nan üç dildə annotasiyalar (qısa şərhlər) verilmişdir ki, bu da təli-

min həm Azərbaycan, həm rus, həm də ingilis dilində olduğu bütün 

məktəblərdə ondan istifadəni mümkün və asan edir. 

İkinci qrupa daxil olan dərsdənkənar tərbiyə işlərinin forma 

və yolları çox müxtəlif olub geniş əhatə dairəsinə malikdir. Şairin 

zəngin irsini şagirdlərə sevdirməyin başlıca yollarından biri onun 

poeziyasına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqələrinin keçirilmə-

sidir. Belə müsabiqələrin təşkilinə verilən başlıca pedaqoji tələblər 

müsabiqə üçün şeirlərin və ayrı-ayrı poemalardan bədii parçaların 

düzgün seçilməsi, qiraət materialının tərbiyəvi cəhətinə xüsusi diq-

qət yetirilməsidir. Belə müsabiqələrin tərbiyə baxımından daha 

əhəmiyyətli və təsirli olmasını təmin etmək üçün münsiflər heyətinə 

tanınmış qiraət ustalarının, şairlərin və nizamişünas alimlərin daxil 

edilməsi, qaliblərin N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına aid dəyərli 

kitablarla mükafatlandırılması, müsabiqənin şərtləri, gedişi və nəti-

cəsinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, məktəbin 

videotekasında saxlanması üçün diskə köçürülməsi, növbəti müsa-

biqələr zamanı onlardan istifadə olunması məqsədəuyğundur. 

Belə müsabiqələri həm siniflər üzrə, həm ümumtəhsil məktəb-

lərarası miqyasda təşkil etmək daha faydalıdır. 

Dahi şairin yaradıcılığını dərsdənkənar vaxtlarda şagirdlərə 

sevdirməyin vasitə və yollarından biri “Nizami poeziya günləri” nin 

təşkilidir. Şairin vətəni Gəncə şəhərində hər il sentyabr ayının 
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axırıncı ongünlüyündə təntənəli surətdə genişmiqyaslı tədbirlər 

(şairin məqbərəsinin ziyarət edilməsi, Nizami poeziyasına həsr 

olunmuş açıq dərslər, bədii qiraət müsabiqələri, inşa yazıları, 

illüstrativ materialların sərgisi, musiqi əsərlərinin səsləndirilməsi, 

sənədli və bədii filmlərə, videoçarxlara kollektiv baxış, məktəb divar 

qəzetlərinin xüsusi nömrəsinin buraxılışı, məktəblərdə xüsusi 

güşənin yaradılması və s.) vasitəsilə qeyd olunan “Nizami poeziya 

günləri” həm təlim, həm də tərbiyə, xüsusilə, milli mənlik şüurunun 

formalaşdırılması, milli iftixar hissinin inkişaf etdirilməsi baxımın-

dan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gəncə məktəblilərinin bu təqdirə-

layiq təcrübəsindən respublikamızın digər təlim-tərbiyə ocaqlarının 

da nümunə götürməsi çox vacibdir. 

Dahi Nizamini şagirdlərə dərsdənkənar tədbirlər vasitəsilə 

sevdirməyin yollarından biri də qabaqcıl məktəblərdə təşkil olunan 

bədii-musiqili gecələrin təşkilidir. Belə tərbiyəvi tədbirlərin proq-

ramına aşağıdakıları daxil etmək olar: 

1. N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına dair qısa məlumat. 

2. Dahi şəxsiyyətlərin Nizami haqqında fikirlərindən seçmələr. 

3. Ayrı-ayrı poemalardan tərbiyəvi beytlərin ifası. 

4. N.Gəncəvinin yaradıcılığına aid viktorina. 

5. Nizami süjetləri əsasında hazırlanmış səhnəciklər. 

6. “Nizami” adlı bədii və sənədli filmlərdən qısa fraqmentlə-

rin nümayişi. 

7. Nizami poeziyası nümunələrinə bəstələnmiş musiqi əsərlə-

ri. (Ü.Hacıbəyov: “Sevgili canan”, “Sənsiz”; Fikrət Əmirov: “Gü-

lüm”; Tofiq Quliyev: Gözüm aydın; Hacı Xanməmmədov: “Surəti 

canan görünür” və s.) 

8. “Xəmsə”nin süjetləri əsasında yaradılmış və Nizamiyə 

həsr olunmuş musiqi əsərlərindən fraqmentlər (Qara Qarayev: 

“Yeddi gözəl” baleti; “Leyli və Məcnun” simfonik poeması; Fikrət 

Əmirov: “Nizami” baleti; simli orkestr üçün “Nizamiyə xatirə” 

simfoniyası; Niyazi: “Nizami” oratoriyası; Ə.Bədəlbəyli : “Niza-

mi” operası və s.) 

9. N.Gəncəvinin məqbərəsi haqqında videoçarxın nümayişi. 
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10. Nizami süjetləri əsasında çəkilmiş və ona həsr olunmuş 

təsviri sənət əsərlərindən ibarət sərgiyə birgə baxış və s. 

Belə musiqili-bədii gecələrin daha maraqlı və səmərəli keç-

məsi üçün tanınmış nizamişünas alimlərin, şairlərin, musiqiçilərin, 

rəssamların dəvət edilməsi və onların rəy və təkliflərinin nəzərə 

alınması zəruri şərtlərdən biridir. 

Dahi şairin irsini dərindən öyrətməyin və sevdirməyin yol-

larından biri də şagirdlərin onun süjetləri əsasında çəkdikləri və ona 

həsr olunmuş təsviri sənət nümunələrindən ibarət sərgi-müsabiqə-

lərin təşkilidir. Şagirdlərin bu istiqamətdə fəaliyyətini stimullaşdır-

maq və dahi şairin zəngin irsinə onlarda maraq oyatmaq üçün belə 

sərgi-müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması vacibdir. Belə sərgi 

müsabiqələrin şairin yubileyindən  yubileyinədək deyil, hər il, 

müntəzəm təşkil olunması məqsədəuyğun olub həm təlim, həm də 

tərbiyə baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Şairin sonsuz dəryaya bənzəyən elmi-bədii irsinin dərsdən-

kənar vaxtlarda daha dərindən öyrədilməsi yollarından biri də mək-

təbin internet saytında ona xüsusi səhifənin həsr olunmasıdır. 

Həmin səhifədə şairin həyat və yaradıcılığına dair yığcam məlumat-

la yanaşı, haqqındakı elmi yenilikləri, informasiyanı, digər saytlar-

dakı şərhlərin müqayisəli təhlilini, nümunəvi inşa yazılarını, şagird-

lərin əl işlərini və s.yerləşdirmək məqsədəuyğundur. 

Dərsdənkənar vaxtlarda Nizaminin tərbiyəvi fikirlərindən isti-

fadənin yollarından biri də əxlaqi söhbətlər zamanı onun müvafiq 

hikmətli beytlərinin nümunə göstərilməsidir. Belə əxlaqi söhbətləri 

ümumi şəkildə deyil, tərbiyənin ayrı-ayrı tərkib hissələri üzrə və 

konkret mövzularda aparmaq daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, 

əxlaq tərbiyəsi üzrə söhbətləri aşağıdakı konkret mövzular üzrə 

aparmaq məqsədəuyğundur: 

1. İnsanpərvərlik – başlıca əxlaqi keyfiyyətdir. 

2. Yaxşılıq və xeyirxahlıq heç vaxt itmir. 

3. Dost dosta tən gərək. 

4. Sadəlik və təvazökarlıq insanın mənəvi saflığının gös-

təricidir. 
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5. Düzlük və doğruçuluq – insanın mənəvi saflığının göstə-

ricisidir. 

6. Birlik olan yerdə dirilik də var. 

7. Kişilik – igidlik və mərdlik deməkdir. 

8. Ata-anaya hörmət hər bir övladın müqəddəs borcudur. 

Qeyd olunan mövzuların hər birinə aid “Xəmsə”də hikmətli 

beytlər kifayət qədərdir. Mövzu üzrə əxlaqi söhbətə hazırlaşan 

müəllim mahiyyətə uyğun olan beytləri əvvəlcədən müəyyənləş-

dirməli və əzbər öyrənməlidir. Bunun üçün “Xəmsə”ni “ələk-vələk” 

etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu sətirlərin müəllifinin “Nizaminin 

pedaqoji görüşləri”adlı monoqrafiyasında tərbiyənin bütün tərkib 

hissələri ilə bağlı dahi şairin hikmət dolu beytləri sistemli halda 

verilmişdir. (bax:4, səh.205 – 240) 

Əxlaqi söhbət zamanı müəllimin dahi şairin hikmət dolu beyt-

lərini əzbərdən və intonasiya ilə deməsi sözün təsir gücünü qat-qat 

artırır və daha səmərli nəticə üçün stimul yaradır. Mövzuya aid bir 

neçə beyti nümunə üçün söyləyən müəllim digər adekvat beytlərin 

öyrənilməsini konkret mənbə və səhifə göstərməklə şagirdlərə 

tapşırsa, daha yaxşı olar. Belə tapşırıqlar N.Gəncəvi irsinə şagird-

lərdə marağın inkişaf etdirilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Qeyd olunan tapşırıqlar o zaman səmərəli nəticə verir ki, müəllim 

həmin mənbələrin adını, nəşr ilini və müvafiq səhifələrini əvvəlcə-

dən şagirdlərə çatdırmış olsun. Həmin mənbə rolunu nizamişünas-

ların yazdığı və yuxarıda qeyd olunan çoxsaylı elmi-metodik əsərlər, 

müvafiq internet saytları oynaya bilər. Lakin şairin özünün “Xəm-

sə”sindən və “Lirika”sından ilkin mənbə kimi istifadə etmək daha 

məqsədəuyğundur. Nizami “Xəmsə”sinin və “Lirika”sının bir çox 

nəşrləri mövcuddur. Bu nəşrlər içərisində şagirdlər üçün daha asan 

və münasib olanı 2011-ci ildə dahi şairin 870 illiyi münasibətilə 

Gəncə şəhər İcra hakimiyyətinin tövsiyəsi əsasında işıq üzü görən 

nəşrdir (bax:107;108;109;110;111;112). 

Qeyd olunan ən yeni nəşrin əhəmiyyəti təkcə onun çox 

yüksək bədii-poliqrafik tərtibatında deyil, həm də ondadır ki, burada 

görkəmli nizamişünas  alim, Əməkdar elm xadimi, Nizamişünaslıq 
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institutunun direktoru Xəlil Yusiflinin yeni tərcümələri və hər biri 

dəyərli elmi əsərə əvəz olan “Ön söz”ləri öz əksini tapmışdır. Belə 

ki, N.Gəncəvi irsinin yeni nəşrində “Sirlər xəzinəsi”, X.R.Ulutürkün, 

“Xosrov və Şirin” isə prof. X.Yusiflinin tərcüməsində verilmişdir. 

Görkəmli nizamişünasın “Sirlər xəzinəsi” (“Nizami Gəncəvi və 

onun “Sirlər xəzinəsi” poeması”), “Xosrov və Şirin” (“Elm və bədii 

fikrin üfüqləri fövqündə”), “Leyli və Məcnun” (“İnsan dühasının 

əlçatmazlıq nümunəsi”), “Yeddi gözəl” (“Nağıllar aləmi və həyat 

həqiqətləri”) poemalarına yazdığı “Ön söz”lərin hər biri xüsusi 

tədqiqat tələb edən dəyərli bir elmi əsərdir. (bax: 107, səh. 5 – 27; 

108, səh. 5 – 17; 109, səh. 5 – 13; 110, səh. 5 – 16) Bu əsərlərin 

(“Ön söz”lərin) əsas elmi dəyəri və yeniliyi ondadır ki, marksizim 

– leninizm deyil, milli məfkurə əsasında – Azərbaycançılıq ideolo-

giyası işığında yazılmışdır. 

N.Gəncəvi irsinin dərsdənkənar tədbirlər prosesində daha 

geniş miqyasda öyrənilməsi və öyrədilməsinin yollarından biri də 

elmi-praktik və metodik konfranslardır. Belə konfransları həm 

məktəb, həm rayon, həm də respublika miqyasında təşkil etmək 

səmərəli nəticələr verə bilər. Həmin konfransların proqramını iki 

əsas istiqamətdə hazırlamaq məqsədəuyğundur: 1. N.Gəncəvinin 

həyat və yaradıcılığı, elmi dünyagörüşü (fəlsəfi, pedaqoji, psixoloji) 

ilə bağlı elmi-nəzəri məruzələr. Belə məruzələri nizamişünas alim-

lərlə yanaşı, Nizami irsinin tədrisi baxımından qabaqcıl təcrübəyə 

malik olan müəllimlər də hazırlaya bilər. 

2. N.Gəncəvi irsinin orta məktəblərdə tədrisi üzrə qabaqcıl 

təcrübəni əks etdirən praktiki-metodiki xarakterli məruzələr. Belə 

məruzələrin əsasən qeyd olunan mövzu üzrə təqdirəlayiq təcrübəyə 

malik müəllimlərin özləri tərəfindən hazırlanması daha məqsədə-

uyğundur. Bununla yanaşı, belə məruzələri qabaqcıl müəllimlərin 

müvafiq təcrübəsini elmi-metodik cəhətdən ümumiləşdirən meto-

distlər və metodist alimlər də hazırlaya bilərlər. 

İkinci istiqamətə aid edilən məruzələrdən bir neçəsini nümunə 

göstərməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 
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1. “İsgəndərnamə” poemasının türkçülük ideologiyası ruhun-

da tədrisi təcrübəsindən 

2. “Sirlər xəzinəsi” poemasının tədrisi prosesində əxlaq 

tərbiyəsi. 

3. N.Gəncəvi poeziyasının tədrisi zamanı əməyə məhəbbət 

hisslərini necə aşılayıram? 

4. Nizami poeziyasının tədrisində ekoloji tərbiyə. 

5. Azərbaycan tarixi dərslərində Nizami irsindən istifadə 

yolları. 

6. Coğrafiyanın tədrisində Nizami poeziyasından istifadə 

təcrübəsindən. 

7. Musiqi dərslərində N.Gəncəvi şəxsiyyətinə və poeziyasına 

məhəbbət hissinin aşılanması. 

8. Təsviri incəsənətin tədrisi prosesində Nizami poeziyasın-

dan istifadə yolları. 

9. Fizikanın tədrisində N.Gəncəvinin elmi-təbii görüşlərindən 

istifadə təcrübəsindən. 

10.  Astronomiya dərslərində N.Gəncəvinin “Xəmsə”sindən 

istifadənin imkan və yolları. 

11.  Riyaziyyatın tədrisi prosesində N.Gəncəvinin mütəfəkkir 

– riyaziyyatçı kimi şagirdlərə sevdirilməsi təcrübəsindən. 

12.  Biologiya dərslərində Nizami poeziyasından istifadənin 

əhəmiyyəti və yolları. 

13.  Dərsdənkənar tədbirlərdə N.Gəncəvi irsindən istifadənin 

forma və yolları və s. 

Beləliklə, qeyd olunan çoxsaylı nümunələr, faktlar göstərir ki, 

dahi Nizaminin cahanşümül əhəmiyyətli irsinin dərsdənkənar təd-

birlər prosesində öyrənilməsi və öyrədilməsi, şagirdlərə sevdirilmə-

si baxımından təşkil olunan tərbiyəvi işlərin forma və yolları çox 

genişdir. Bu işlərin səmərəli təşkili ikitərəfli əhəmiyyət daşıyır : bi-

rincisi, həmin işlərin təşkili şagirdlərin təlim və tərbiyəsinin keyfiy-

yətini və səmərəliliyini yüksəldir; ikincisi, Azərbaycan mədəniyyət 

tarixinin ən parlaq simalardından biri olan N.Gəncəvini onlara 
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sevdirir ki, bu da milli mənlik şüurunun formalaşmasına möhkəm 

zəmin yaradır. 

Hər bir orta məktəb müəllimi yuxarıda qeyd olunan fənlərin 

tədrisi prosesində və dərsdənkənar tərbiyəvi tədbirlərdə o zaman 

səmərəli nəticəyə nail ola bilər ki, dahi Nizamini sevə-sevə öyrənsin 

və öyrətməyə çalışsın; bu işi özünün mənəvi və vətəndaşlıq borcu 

hesab etsin; həmin işlə müntəzəm surətdə, ardıcıl və sistemli şəkildə 

məşğul olsun; həm dərsdə, həm də dərsdənkənar tədbirlərdə yeni 

informasiya texnologiyalarından və interaktiv təlim metodlarından 

istifadəni bacarsın və bu bacarıqları şagirdlərə aşılasın. 

Müəllimlərimiz bilməli və nəzərə almalıdırlar ki, çağdaş 

elmimizin və mədəniyyətimizin inkişafı birinci növbədə “insan 

amilindən” – bu gün parta arxasında oturan gənclərimizin intellek-

tual səviyyəsindən və vətəndaşlıq qayəsindən asılıdır. Bu keyfiy-

yətlərin formalaşdırılmasında “dünya bədii fikir tarixinin möcü-

zəsi” (113,30) olan Nizami poeziyasının rolu misilsizdir. Bu baxım-

dan istedadlı jurnalist-publisist, şairə Flora Xəlilzadənin gəldiyi 

elmi qənaətdə böyük həqiqət vardır: “Vətənə, xalqa xidmət haqqın-

da düşünürüksə, müharibənin, ədalətin nə olduğunu, hünər, cəsarət, 

mərdanəlik, çalışqanlıq, məhəbbət, sevgi, düzlük, səadət kimi 

məziyyətlərdən xəbət tutmaq, gəncliyin, qocalığın fərqini anlamaq, 

səbrin, qənaətin fəzilətinə dolmaq, bir sözlə, insan olmaq istəyiriksə, 

Nizamini oxumaq, duymaq, onun hikmət çeşməsindən dadmaq və 

əməl etmək bəs edər” (114). Bu həqiqəti dərk edən hər bir müəllim 

“poeziyası öz zamanı və bütün zamanlar üçün insan idrakı və bədii 

təfıkkürünün ən yuxarı nöqtəsində dayanan bir hadisə” (108, 5) 

kimi dəyərləndirilən dahi Nizaminin “hikmət çeşməsindən” dadmalı 

və bunu öz şagirdlərinə də dadızdırmağa çalışmalıdır. Unutmaq ol-

maz ki, N.Gəncəvinin “hikmət çeşməsi” əbədi çağlayan və çağlaya-

çağlaya ümmana çevrilən bir sonsuz dəryadır. Şairin özü bu barədə 

çöx gözəl deyib: 

 

Mən fikirlər ustasıyam fəzilətim bir ümmandır, 

Zamanlara,məkanlara hökm etməyim səmadandır.(112, 121) 
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II. ALİ PEDAQOJİ MƏKTƏBLƏRDƏ 

NİZAMİ İRSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ ÖYRƏDİLMƏSİ 

TƏRBİYƏ VASİTƏSİ KİMİ 
 

 

2.1. Pedaqogikanın tədrisində Nizami irsindən  

       istifadənin təlim-tərbiyə əhəmiyyəti 

 

Ümümpedaqoji aspektdə aparılan elmi-tədqiqat işləri nəti-

cəsində müəyyən edilmişdir ki, N.Gəncəvinin sonsuz dəryaya 

bənzəyən ədəbi irsində təhsil, təlim, tərbiyə və insan şəxsiyyətinin 

formalaşması məsələləri mühüm yer tutur. Bu sətirlərin müəllifinin 

apardığı xüsusi tədqiqatla sübut edilmişdir ki, dahi şair olan Nizami 

eyni zamanda Azərbaycanın ilk klassik pedaqoqlarından biri 

olmuşdur. (41) O, xüsusi olaraq pedaqogikaya aid əsər yazmasa da, 

(hər halda belə bir əsər bizə məlum deyildir) “Xəmsə”də eləcə də 

qəzəl, qəsidə və rübailərində təhsil, təlim və tərbiyənin əsas prob-

lemləri ilə bağlı elə mütərəqqi fikir və ideyalar irəli sürmüşdür ki, 

doqquz əsrə yaxın bir zaman daxilində öz aktuallığını qoruyub 

saxlamışdır. Və fikrimizcə, dahi şair-pedaqoqun bu mütərəqqi və 

zamanı qabaqlayan fikir və ideyaları hələ bundan sonra da əsrlər 

boyu öz əhəmiyyətini və aktuallığını itirməyəcəkdir. Çünki N.Gən-

cəvinin pedaqoji görüşləri sisteminin mərkəzində “kamil insan” 

konsepsiyası dayanır. Belə bir insanın yetişdirilməsi problemi isə 

bütün dövlərdə pedaqogika elminin həll etməyə çalışdığı ən böyük 

vəzifələrdən biri yox ,birincisidir. 

Humanist, demokratik, hüquqi cəmiyyətin yaradılmasında 

“insan amili”nin öndə dayandığı çağdaş dövrümüzdə N.Gəncəvinin 

“kamil insan” konsepsiyasının aktuallığı qat-qat artmaqdadır. 

Bəs Azərbaycanın ali məktəblərində pedaqogika elminin təd-

risi prosesində dahi Nizaminin pedaqoji görüşlərinin öyrədilməsi, 

onun dahi şair olmaqla bərabər, həm də böyük müəllim və tərbiyəçi, 

Azərbaycanın pedaqoji fikir tarixində humanizm və maarifçilik ide-
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yalarının əsasını qoyan ilk klassik pedaqoqlardan biri kimi gələcə-

yin müəllimləri olacaq tələbələrə tanıdılması işinin vəziyyəti 

necədir? Bu sualın birbaşa və birmənali cavabı heç də könülaçan 

deyil. Fikrimizi təsdiqləmək üçün Azərbaycanın ali pedaqoji mək-

təbləri üçün nəzərdə tutulan sovet hakimiyyəti və müstəqillik 

illərində işıq üzü görən pedaqogika fənni üzrə bir neçə dərslik və 

dərs vəsaitinə nəzər yetirmək kifayətdir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərin-

də (1920 – 1991) digər fənlər kimi pedaqogika da SSRİ-nin paytaxtı 

Moskva şəhərində rus dilində hazırlanan dərsliklər, dərs vəsaitləri, 

yaxşı halda isə onların tərcüməsi əsasında tədris olunurdu. Təbii ki, 

rus alimləri tərəfindən hazırlanan həmin pedaqoji ədəbiyyatda 

N.Gəncəvi özünə layiqli yer ala bilməzdi. Çünki “marksizm – 

leninizm” ideologiyası buna yol vermirdi. (Bu ideologiyaya görə, 

bütün elmlərin, o cümlədən, “Sovet pedaqogikasının” elmi-metodo-

loji əsasları K.Marks, F.Engels, V.İ.Lenin tərəfindən qoyulmuşdur) 

Digər tərəfdən qeyd olunan pedaqoji ədəbiyyatın bir çox müəllifləri 

N.Gəncəvini heç şair kimi də düz-əməlli tanımırdılar, yaxud 

tanimaq istəmirdilər. 

Nümunə üçün “SSRİ maarif nazirliyi tərəfindən pedaqoji 

institutların tələbələri üçün dərs vəsaiti” kimi buraxılan Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilən “Məktəb pedaqogikası”nı (115) nəzərdən ke-

çirək. 404 səhifədən ibarət olan bu iri həcmli dərs vəsaitində nəinki 

N.Gəncəvinin, ümumiyyətlə, heç bir Azərbaycan mütəfəkkirinin adı 

çəkilmir. Eyni sözü SSRİ PEA-nın həqiqi üzvü Y.K.Babanskinin 

rəhbərliyi ilə nəşr olunan “Pedaqogika” adlı dərs vəsaiti (116) 

haqqında da demək olar. Hər iki vəsaitdə əksini tapan iqtibasların 

80 faizindən çoxu K.Marks və V.İ.Leninə aiddir. Yazıçı-mütəfək-

kirlərdən yalnız rus müəlliflərinə (V.Q.Belinski, N.A.Dobrolyubov 

və .) müraciət edilmişdir. 

Rus müəlliflər tərəfindən hazırlanmış dərslik və dərs vəsaitlə-

rindəki belə vəziyyətin səbəbi (marksizm-leninizm ideologiyasından 

irəli gələn qadağalar; Azərbaycanın dahi şəxsiyyətlərinin tanın-

maması və s.) aydındır. Bəs Azərbaycan pedaqoqları (M.Muradxa-
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nov, Ə.Həşimov, İ.Vəlixanlı, T.Əfəndiyev, A.Kərimov, B. Axundov 

və M.Məmmədovdan ibarət müəlliflər kollektivi) tərəfindən hazır-

lanmış, 1964-cü ildə işıq üzü görmüş və uzun illər respublikamızın 

məktəbləri üçün dərslik rolunu oynamış “Pedaqogika” adlı dərs 

vəsaitində (117) eyni vəziyyətlə rastlaşdığımızın səbəbini necə izah 

etmək olar?! Həcmi 504 səhifə olan bu dərs vəsaitində nəinki 

N.Gəncəvi, ümumiyyətlə, heç bir Azərbaycan mütəfəkkirinin adına 

rast gəlmirik. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra başqa sahə-

lərdə olduğu kimi, pedaqogika elmi sahəsində də yeni pedaqoji ədə-

biyyatın yaradılması istiqamətində pedaqoq alimlərimiz də hərəkətə 

gəldilər və çoxsaylı dərslik, dərs vəsaiti və s.hazırlanıb nəşr etdiril-

məsinə nail oldular. Öz alimlərimiz tərəfindən yazılan yeni pedaqoji 

ədəbiyyatda dahi Nizami həm də bir pedaqoq kimi yada salınsa da, 

dərslik və dərs vəsaitlərində ona layiq olduğu qədər yer ayrılmamış-

dır. Fikrimizi təsdiq edən bir neçə faktı nəzərdən keçirək. 

1993-cü ildə işıq üzü görən və Azərbaycan Respublikası Ali 

və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən “Ali pedaqoji məktəblər 

üçün dərs vəsaiti” kimi təsdiq olunan “Pedaqogika” müstəqillik illə-

rində öz alimlərimiz (Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev, İ.H.İsayev, A.İ.Emi-

nov) tərəfindən yazılan ilk dərs vəsaitidir. (118) Həmin dərs vəsaiti-

nin “Pedaqogika” elminin inkişafının qısa tarixi” adlı ikinci fəslində 

- “Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafından” adlı paraqrafında 

N.Gəncəviyə ilk dəfə olaraq bir pedaqoq kimi ayrıca yer verilmiş, 

burada onun təhsilin məzmunu, insanın yaş dövrləri, əqli, əxlaq və 

əmək tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoji fikirlərinin qısa təhlili öz əksini 

tapmışdır. (118, 31-33) Müəlliflər “İnsanın inkişafında irsiyyətin 

rolu” (səh. 67), “Yaş dövrləri və onların xüsusiyyətləri” (səh.74-75), 

“Tərbiyənin tərkib hissələri (səh.88-92), “Əxlaq tərbiyəsi” (səh.237) 

mövzuları üzrə proqram materialının şərhini qüvvətləndirmək məq-

sədilə N.Gəncəvinin müvafiq fikirlərinə istinad etmişlər. Əlbəttə, bu, 

dahi şair-pedaqoqun zəngin pedaqoji irsi ilə müqayisədə çox azdır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın çağdaş dövrünün görkəmli 

pedaqoqları: professorlar, N.Kazımov və Ə.Həşimov tərəfindən 
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yazılan, 1996-cı ildə nəşr edilən “Pedaqogika” ölkəmizdə ilk 

original pedaqogika dərsliyidir (119). Bəs həmin dərslikdə dahi 

şair-pedaqoq N.Gəncəvi irsinə münasibət və müraciət necədir? Bu 

suala cavab axtarmaq məqsədilə həmin dərsliyin diqqətlə və nəzər-

dən keçirilməsi nəticəsində məlum oldu ki, müəlliflər təlim-tərbiyə 

məsələlərinin şərhini əsaslandırmaq məqsədilə bir sıra Qərbi Av-

ropa və rus mütəfəkkirlərinin, şair və yazıçılarının müvafiq fikirlə-

rinə tez-tez istinad etdikləri halda, dahi Nizaminin irsinə müraciət 

bir yana, heç onun adını belə çəkməmişlər. 

Həmin dərslik əsasında prof.N.Kazımovun yenidən yazdığı 

“Məktəb pedaqogikası” (120) dərsliyində bu acınacaqlı vəziyyət bir 

qədər yaxşılığa doğru dəyişmişdir. Belə ki, burada dünyanın tanın-

mış mütəfəkkir, şair və yazıçıları ilə yanaşı, Azərbaycanın görkəmli 

şəxsiyyətlərinin də adı çəkilmiş, onların təhsil, təlim, tərbiyə və 

şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı dəyərli fikirlərinə istinad olunmuşdur. 

Lakin qəribədir ki, müəllif bu dərslikdə dahi Nizaminin hikmətli 

kəlamlarına yalız bir mövzunun (“Ağıl tərbiyəsinin ümumi məsə-

lələri”) şərhi zamanı kifayət qədər (altı dəfə) müraciət etdiyi halda, 

digər mövzularda onun adı çəkilmir. Halbuki, N.Gəncəvinin tər-

biyənin bütün başlıca sahələri (tərkib hissələri) ilə bağlı hikmət dolu 

kəlamları, öz zamanını doqquz yüz ilə yaxın bir zaman müddətində 

qabaqlayan mütərəqqi pedaqoji ideyaları kifayət qədərdir və həmin 

söz inciləri müəllifin tez-tez müraciət etdiyi Sədi Şirazinin, Ə.Cami-

nin poetik ifadələrindən öz dəyərinə ,tərbiyəvi təsir gücünə görə 

daha üstündür. 

Dahi Nizaminin pedaqoji görüşlərinə münasibət və müraciət, 

onun klassik pedaqoq kimi dəyərləndirilməsi pedaqogika tarixinə 

aid tədris vəsaitlərində arzu olunan səviyyədə deyil. Hətta, F.Rüstə-

movun “Pedaqogika tarixi” adlı 750 səhifəlik kitabında dahi N.Gən-

cəvinin adı belə çəkilmir. (121) Akademik H. Əhmədovun “Azər-

baycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” (122) adlı dərs vəsaitində ilk 

dəfə olaraq, N.Gəncəviyə klassik pedaqoq kimi xüsusi yer ayrılmış, 

onun əxlaq tərbiyəsi və müəllim haqqındakı fikirlərinin qısa səciy-

yəsi verilmiş, o, dahi şair olmaqla bahəm, görkəmli pedaqoq kimi 
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də dəyərləndirilmişdir: “Nizami təlim-tərbiyəyə dair orijinal fikirləri 

ilə orta əsr pedaqogikasına böyük töhfə vermişdir” (122, 60) 

Pedaqogika elminə böyük töhfə vermiş N.Gəncəviyə çox 

haqlı olaraq yüksək qiymət verən müəllifin bu dərs vəsaitində onun 

pedaqoji görüşlərini cəmi bir neçə məsələ (yaş dövrləri; təlim; əxlaq 

tərbiyəsi; müəllim haqqında) ilə məhdudlaşdırılması təəssüf doğurur. 

Professorlar Y.Talıbov, F.Sadıqov və S.Quliyevin birgə yaz-

dıqları “Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi” adlı tədris 

vəsaitində şairin görüşlərinin əhatə dairəsi xeyli genişləndirilmişdir. 

(bax: 123, səh. 51 – 101). Belə ki, həmin vəsaitdə dahi şairin insan 

şəxsiyyətinin təşəkkülü, elm və təlim, yaş dövrləri, əxlaq tərbiyəsi, 

fiziki kamillik və sağlamlıq, müəllim, ailə tərbiyəsi, musiqi və s. 

haqqındakı fikirləri elmi-pedaqoji aspektdə təhlil edilmiş və ümu-

miləşdirilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, burada da dahi Nizaminin 

pedaqoji görüşləri, xüsusilə, əxlaq tərbiyəsi istisna olmaqla, tərbiyə-

nin digər sahələri ilə bağlı fikirləri tam əksini tapmamışdır. 

Beləliklə, ali pedaqoji məktəbdə pedaqogikanın tədrisi ilə 

bağlı elmi-pedaqoji ədəbiyyatın qısa təhlili göstərdi ki, sovet dövrü 

ilə müqayisədə dahi Nizamiyə klassik pedaqoq kimi münasibət və 

müraciət tələb olunan səviyyədə olmasa da, əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşmışdır ki, bu da həmin fənnin tədrisi prosesində onun peda-

qoji görüşlərinin daha dərindən öyrədilməsinə geniş imkanlar açır. 

Həmin imkanların və onların həyata keçirilməsi yollarının bəzilərini 

nümunə üçün nəzərdən keçirək. 

Məlum olduğu kimi, Ümumi pedaqogika fənni hazırda res-

publikamızın ali pedaqoji məktəblərində prof. N.Kazımovun müəllif 

olduğu “Məktəb pedaqogikası” dərsliyi (120) əsasında tədris olunur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu dərslikdə dahi şair-pedaqoqun pe-

daqoji irsinə müraciət kifayət qədər olmasa da, az da deyil. Müəl-

limlərə kömək məqsədilə pedaqogikanın ayrı-ayrı bölmələri və kon-

kret mövzuları üzrə N.Gəncəvi irsinə müraciətin imkan və yollarını 

burada daha ətraflı nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Pedaqogikanın tədrisi prosesində N.Gəncəvi irsinə müraciət 

baxımından ən geniş imkanlara malik mövzulardan biri “Milli peda-
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qogikada şəxsiyyətin formalaşması məsələlərinə dair” mövzusudur. 

Qeyd olunan dərslikdə bu mövzunun şərhinə ayrıca fəsildə (V fəsil) 

altı paraqrafdan ibarət geniş material həsr olunmuşdur (bax: 120, 

səh. 62 – 80). Çox təəssüf ki, burada şəxsiyyətin formalaşması mə-

sələlərinə aid Azərbaycan mütəfəkkirlərindən N.Tusi, S.Urməvi, 

M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani və M.Ə.Sabirin fikirlərinə müraciət 

olunduğu halda, N.Gəncəvinin adı çəkilmir. Halbuki, aparılan yeni 

tədqiqatlar göstərir ki, dahi şair şəxsiyyətin formalaşmasına təsir 

edən amillər haqqında çox dəyərli fikirlər irəli sürülmüşdür. Həmin 

fikirlərin elmi təhlili bu sətirlərin müəllifinin adı yuxarıda çəkilən 

monoqrafiyasında verilmişdir (4,8 – 25). 

Nizami irsinin dərindən və sistemli tədqiqi göstərir ki, o, milli 

pedaqogikanın müasir dövrdə müəyyənləşdirdiyi şəxsiyyətin forma-

laşmasına qarşılıqlı əlaqədə təsir edən amillərin hər biri (irsiyyət, 

ictimai mühit, tərbiyə, əmək fəaliyyəti) haqqında bu gün də öz ak-

tuallığını saxlayan dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. Mövzunun öyrə-

dilməsinə həsr olunan mühazirədə bu ümumiləşdirməni tələbələrə 

çatdıran müəllim, fikrini aşağıdakı konkret faktlarla əsaslandırır. 

“Xosrov və Şirin” poemasında fərsiz, naxələf oğlu Şiruyənin 

xasiyyətindən Xosrov şikayət edərkən vəziri ona ürək-dirək verir ki, 

o, sənin oğlun olduğu üçün pis ola bilməz: 

 

Sən yaxşısan, o da pis olmayacaq, 

Öz tumuna bənzər bar verən budaq. (4,9) 

 

Göstərilən nümunədə irsiyyətin rolunu açıq-aydın qeyd edən 

şair-pedaqoq, elə buradaca bu amilin həlledici olmadığını, çox vaxt 

“oddan  kül, küldən od” yarandığını, “hər çiçəyin bal”, “hər qamışın 

şəkər” vermədiyini yazır. (bax: 57, səh. 333). “Yeddi gözəl” poema-

sında bu məsələyə bir daha toxunan şair göstərir ki, irsi amillər heç 

də həmişə həlledici rol oynamır. Belə ki, bəzən gövhər daş doğur”, 

bəzən isə əksinə, daşdan gövhər yaranır: 

 

Elə vaxt olar ki, gövhər daş doğar, 
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Kəhrəba rənglidən yaqut qaş doğar. 

Gövhərlə daşdakı nisbətə misal, 

Olmuş Yəzdigirdlə Bəhramdakı hal. (64, 56) 

 

Burada şair Bəhramın atası Yəzdigirdi daşa, onu isə gövhərə 

bənzədir və demək istəyir ki, qiymətli gövhər göy daşdan yarandığı 

kimi, pis atadan da yaxşı oğul dünyaya gələ bilər. Bu misallar sübut 

edir ki, mütəfəkkir şair-pedaqoq irsiyyətin rolunu şişirdənlərdən 

fərqli mövqedə dayanmış, “şəxsiyyətin formalaşmasında digər amil-

lərin də öz payının mövcudluğu fikrində olmuşdur. Mühit amilinin 

rolunu dəyərləndirən şair əsərlərində belə bir ideyanı aşılamaq istə-

yir ki, insanın mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında onu əhatə 

edənlərin rolu əvəzsizdir. “Əgər insansansa, insanları sev” tövsi-

yəsini verən humanist şair yaxşı adamlarla durub-oturmağı, zatıqırıq 

olanlardan uzaq olmağı məsləhət görür. “Ağılsız kəslərlə oturub-

duran, ağıldan, şüurdan deməsin dastan”, – deyən şair başa salır ki, 

elmli, mərifətli adamlarla dost olsan, həmin keyfiyyətlər sənə də 

keçər: 

 

Bədəsil olarsa əgər bir adam, 

Qırmızı gövhəri saraldar tamam. 

Ağıllı adamla dost olsan əgər, 

Elmi, mərifəti sənə də keçər (4, 11). 

 

Şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu məsələsinə şair – 

pedaqoq “Leyli və Məcnun” poemasında daha geniş toxunmuş və 

anlatmağa çalışmışdır ki, pis mühit insana mənfi təsir göstərdiyi ki-

mi, yaxşı mühit də müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına 

səbəb olur: 

 

Vəhşiylə dost olsa insan dünyada, 

Vəhşi adətilə ömr edər o da. (74, 169) 
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“Yeddi gözəl” poemasında mühit amilinin əhəmiyyətini bir 

daha qeyd edən şair, irsi imkanları toxuma, qeyri-sağlam mühiti 

“şoran torpağa” bənzədir və başa salmağa çalışır ki, şəxsiyyətin for-

malaşmasında yaxşı nəticəyə nail olmaq üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması zəruridir: 

 

Şahlar səxavətdən deyib durdular, 

Saxta mədənlərdən hey dəm vurdular. 

Lakin şoranlığa toxum əkdilər. 

Onlar kor gözlərə sürmə çəkdilər. 

Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə, 

Bircə peşimanlıq gətirər ələ. 

Ağac əkilməli münbit bir yerə, 

Ta behişt barıtək meyvələr verə. (4, 13) 

 

Dahi şair şəxsiyyətin formalaşmasında təhsil, təlim və tərbiyə-

yə, yəni pedaqoji proses amilinə xüsusi önəm vermişdir. “Qüvvət 

elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz” – 

deyən şairə görə insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət onun 

ağlı, kamalıdır. Ağlın çırağı isə elmdir, bilikdir. O, təhsilin məzmu-

nundan bəhs edərkən dini biliklərlə yanaşı, dünyəvi biliklərin veril-

məsinə xidmət edən elmlərin: riyaziyyat, astronomiya, kosmologiya, 

coğrafiya, təbabət və s.əhəmiyyətini, dünyagörüşünün formalaş-

masında rolunu göstərmişdir. 

Elmi biliklərə yiyələnməkdə təlimin rolunu kamil insan obrazı 

kimi yaratdığı İsgəndərin təlim alması səhnəsində konkret nü-

munələr əsasında göstərmişdir. İsgəndərin hərtərəfli inkişafını təmin 

etmək üçün atası onun təlimini çox yüksək biliyi ilə şöhrət qazan-

mış Niqumaş adlı alimə tapşırır. O, böyük zəhmət hesabına İsgən-

dərin bütün elmlərin sirlərinə bələd olmasını, “hər gizli biliyə” 

çatmasını təmin edir. Elə buradaca şair-pedaqoq şəxsiyyətin hərtə-

rəfli inkişafında tərbiyənin də rolunu xüsusi qeyd edir. İsgəndərin 

müəllimi ona dərin biliklər mənimsətməklə bahəm “ağıla nur”, 

“ürəyə qüvvət” verən “şahanə tərbiyə” aşılayır: 
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Şəhanə tərbiyə, hünər, nəzakət, 

Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət. (37,66) 

 

Şəxsiyyətin formalaşmasında təhsil, təlim, tərbiyə ilə yanaşı, 

özünütərbiyənin də rolunu yüksək qiymətləndirən şair “Xəmsə”də 

bu barədə bir sıra dəyərli fikirlər söyləmişdir. Məsələn, “Yeddi gö-

zəl” poemasında şair öryədir ki, öz-özünü başa düşən, özünü yaxşı 

tanıyan insana ölüm yoxdur: 

 

Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa, 

Ona ölüm yoxdur, o ölməz haşa. 

Nəqşini bilməyən fanidir, fani, 

Baqi say bu nəqşi bilən insanı. 

Tanısan özünü, köçsən cahandan, 

Yenə bu dünyada yaşayacaqsan. (64,43) 

 

Elə buradaca şair göstərir ki, özünü tanımayan, öz nöqsanını 

görmək istəməyənlər, özünə irad tutmayanlar bədbəxtdir, belələri 

dünyaya necə gəliblərsə, eləcə də gedəcəklər, yəni şəxsiyyət səviy-

yəsinə yüksələ bilməyəcəklər: 

 

Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar, 

Bir qapıdan girər, birindən çıxar... 

Heç kəs öz könlünə tutmayır irad, 

Odur varlığını eləməz abad. (yenə orada) 

 

Çağdaş dövrün pedaqoq və psixoloqları şəxsiyyətin formalaş-

masına təsir edən amillər sırasında fəaliyyət amilini xüsusi qeyd 

edirlər. Halbuki, dahi Nizami hələ doqquz əsrə yaxın bundan əvvəl 

bu amilin, xüsusilə əmək fəaliyyətinin rolunu “Xəmsə”də geniş şərh 

etmiş, “həyat – əməkdir” ideyasını irəli sürmüşdür. Böyük mütəfək-

kir-pedaqoqun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə yo-

rulmadan məşğul olmaq insanda müsbət əxlaqi keyfiyyətlər for-
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malaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi 

sifətlərin – öküzə, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və s. heyvanlara xas 

olan cəhətlərin yaranmasına səbəb olur. 

Qeyd olunan fikirlərin ənənəvi mühazirə yolu ilə deyil, 

mühazirə - dialoq formasında, tələbələrin fəallığı şəraitində çatdırıl-

ması daha səmərəli nəticə verir. Mühazirədə verilmiş nəzəri ümumi-

ləşdirmələrin mövzunun öyrədilməsinə həsr olunan seminar məşğə-

ləsində konkret misallar əsasında möhkəmləndirilməsini və dərin-

ləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə müəllim bütün tələbələrin fə-

allığını təmin edən qruplarla iş formasından istifadə edə bilər. Tələ-

bələri “Xəmsə”dəki poemaların sayına və adına uyğun qruplara bö-

lünməsi daha məqsədəuyğundur: 1. “Sirlər xəzinəsi”, 2. “Xosrov və 

Şirin”, 3. “Leyli və Məcnun”, 4. “Yeddi gözəl”, 5. “İsgəndərnamə”. 

Seminar məşğələsinin “qruplarla iş” formasında səmərəli nəti-

cə verməsi üçün müəllim, tədqiqat xarakterli problemi və onun həlli 

ardıcıllığını əvvəlcədən tələbələrə təqdim edir: “N.Gəncəvi poeziya-

sında şəxsiyyətin formalaşması problemi”. Problemin həlli planı:    

1. N.Gəncəvi “kamil insan” dedikdə nəyi nəzərdə tuturdu? 2. İrsiy-

yət amilinin rolunu şair necə qiymətləndirmişdir? 3. Nizamiyə görə 

mühit şəxsiyyətin formalaşmasına necə təsir edir? 4. Şəxsiyyətin 

formalaşmasında pedaqoji prosesin (təhsil, təlim, tərbiyənin) roluna 

şair necə qiymət vermişdir? 5. Şəxsiyyətin formalaşmasında əməyin 

rolu barədə şairin fikirləri. 6. Əqli nəticənin çıxarılması : N.Gəncəvi 

şəxsiyyətin formalaşmasında hansı amilə üstünlük vermişdir? 

“İşçi qruplar”ın düzgün komplektləşdirilməsi də nəticəyə təsir 

edən amillərdəndir. Ona görə də müəllim tələbələri qruplara bölər-

kən onların bilik səviyyəsi ilə yanaşı, şərti maraq və arzularını da 

nəzərə almalıdır. Məsələn, hansı tələbələr “Leyli və Məcnun” poe-

masına daha çox maraq göstərirlərsə, onları eyniadlı qrupa daxil et-

mək daha məqsədəuyğundur. Qruplar komplektləşdirildikdən sonra 

“lider”lər müəyyənləşdirilir və hər bir qrup üzrə konkret tapşırıqlar 

onlara təqdim olunur. Məsələn, “Sirlər xəzinəsi” qrupuna belə bir 

tapşırıq verilir: “I. N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasından şəx-

siyyətin formalaşması məsələləri ilə bağlı beytlər seçib aşağıdakı 
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plan üzrə qeyd edin: 1. “Kamil insan” 2. İrsiyyət amili. 3. Mühit 

amili. 4 Pedaqoji proses (təhsil, təlim, tərbiyə) 5. Əmək fəaliyyəti. 

II. Əqli nəticəni qeyd edin: N.Gəncəvi şəxsiyyətin formalaş-

masında hansı amilə üstünlük vermişdir?” 

Belə analoji tapşırıqlar digər dörd qrupa da verildikdən sonra 

axtarış xarakterli iş başlayır. Bu işin daha səmərəli olması üçün 

müəllim yuxarıda qeyd olunan tədqiqat xarakterli tapşırığı və onun 

yerinə yetilirməsi planını verməzdən ən azı bir həftə əvvəl poema-

ların ayrıca kitab formasındakı nəşrinin əldə olunmasına köməklik 

göstərməlidir. “İşçi qruplar”dakı hər iki tələbəyə bir kitabın veril-

məsi daha məqsədəuyğundur. 

Qruplar işi başa çatdırdıqdan sonra müəllim məlumat üçün 

sözü qrup “lider”lərinə verir. Ayrı-ayrı qrupların gəldiyi nəticə mü-

zakirə olunduqdan sonra müəllim işi yekunlaşdırır və ümumi nəticəni 

tələbələrin nəzərinə çatdırır. Beləliklə, sizin qeyd etdiyiniz çoxsaylı 

misallar bir daha təsdiq edir ki, dahi Nizami şəxsiyyətin formalaşma-

sı probleminə dair müasir elmi pedaqogikanın həll etməyə çalışdığı 

məsələlərlə bağlı fikirləri hələ doqquz əsrə yaxın müddət bundan 

əvvəl söyləmişdir. Həmin fikirləri belə ümumiləşdirmək olar: 

- şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu böyükdür, lakin 

həlledici deyil, bəzən “daşdan gövhər” də doğa bilər; 

- kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin, təlim və tər-

biyənin əhəmiyyəti şübhəsizdir, lakin özünütəhsil və özünütərbiyə-

nin rolu daha böyükdür; 

- şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu da az 

deyil; mərifətli, elmli adamlarla oturub-durmaq lazımdır ki, həmin 

keyfiyyətlər sənə də keçsin; əlverişsiz, qeyri-sağlam mühitdə təlim-

tərbiyə vermək – şoran torpağa toxum əkməyə bənzər; “vəhşi ilə 

dost olan vəhşi adətilə ömr edər”; 

- şəxsiyyətin formalaşmasında əmək fəaliyyətinin də rolu bö-

yükdür: halal əmək insanda ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin forma-

laşmasına, boş-boşuna gəzib tüfeyli həyat sürmək isə mənfi əxlaqi 

sifətlərin yaranmasına səbəb olur. 
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Mövzunun geniş əhatə dairəsini və əhəmiyyətini nəzərə alıb 

onun daha dərindən öyrədilməsini təmin etmək məqsədilə “N.Gən-

cəvi şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər haqqında” adlı 

sərbəst işin hazırlanmasını həyata keçirmək daha məqsədəuyğundur. 

Işin tədqiqat xarakterli olması üçün zəruri istiqamət və tövsiyələri 

ilə yanaşı, müəllim, onun yerinə yetirilməsi planını və başlıca 

mənbə rolunu oynayan elmi-pedaqoji və metodik ədəbiyyatın siya-

hısını da verməlidir. Ayrı-ayrı tələbələr tərəfindən yerinə yetirilmiş 

sərbəst işlərin müzakirəsi zamanı nümunəvi işləri aşkar edib onları 

kafedrada saxlamaq, müəlliflərini həvəsləndirərək (tələbə elmi cə-

miyyətinə üzv yazdırmaq; “Təşəkkür” elan etmək; N.Gəncəvinin ki-

tablarını hədiyyə vermək və s.). N.Gəncəvinin pedaqoji görüşlərinin 

öyrənilməsi istiqamətində elmi  tədqiqata cəlb etmək ikiqat əhəmiy-

yət kəsb edir: 1) dahi şair tələbələrə həm də bir mütəfəkkir kimi 

tanıdılır və sevdirilir; 2) tələbələrin tədqiqatçılıq qabiliyyətləri inki-

şaf edir ki, bu da onların magistratura pilləsinə hazırlanması üçün 

zəmin yaradır. 

Məlum olduğu kimi, pedaqogikanın başlıca bölmələrindən 

biri “Tərbiyə nəzəriyyəsi”dir. Prof. N.Kazımov “Məktəb pedaqo-

gikası” dərsliyində tərbiyə nəzəriyyəsinə aid proqram materiallarını 

iki bölmədə (Üçüncü bölmə: Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olan 

tərbiyənin ümumi nəzəri məsələləri. Dördüncü bölmə: Tərbiyənin 

başlıca mərhələləri və ümumi üsulları) vermiş və həmin material-

ların şərhi zamanı digər mütəfəkkirlərlə yanaşı, N.Gəncəvi irsinə də 

müraciət etmişdir (120, səh.241- 413). Lakin müəllif nədənsə 

burada “Ağıl tərbiyəsi” məsələlərini şərh edərkən N.Gəncəvinin 

poeziyasına tez-tez (altı dəfə) müraciət etdiyi halda, digər mövzu-

larda şairin adına rast gəlmirik. Halbuki, tərbiyə nəzəriyyəsinə daxil 

olan elə bir mövzu yoxdur ki, dahi şairin pedaqoji fikir və ideya-

larına müraciət etmək mümkün olmasın. Tərbiyənin təkcə ağıl tərbi-

yəsi deyil, bütün tərkib hissələri (başlıca sahələri) ilə bağlı dahi 

Nizaminin bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən hikmət dolu 

beytləri kifayət qədərdir. 
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Əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi və ekoloji tərbiyə məsələ-

lərinə həsr olunmuş mühazirə və seminar məşğələlərində N.Gəncə-

vinin pedaqoji görüşlərindən faydalanmaq, onun hikmət dolu 

misralarından sözlü əyanilik vasitəsi kimi istifadə etmək imkanları 

daha genişdir. Nümunə üçün bir neçə misalı nəzərdən keçirək. 

Prof. N.Kazımovun “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində “Əx-

laq tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzusunda “Əxlaq tərbiyə-

sinin məzmunu”na geniş yer ayrılmışdır. Burada əxlaq tərbiyəsinin 

məzmununu təşkil edən aşağıdakı keyfiyyətlərin əhəmiyyəti və ma-

hiyyəti açıqlanır: 1. Əməksevərlik. 2. İnsanpərvərlik. 3. Həmrəylik. 

4. Yoldaşlıq və dostluq. 5. Vətənpərvərlik. 6. Düzlük və doğruçuluq. 

7. Halallıq. 8. Sadəlik və təvazökarlıq. 

Qeyd olunan bu əxlaqi keyfiyyətlərin hər biri haqqında şairin 

hikmətdolu fikirləri kifayət qədərdir. Məsələn, əməksevərliyi insa-

nın əxlaqını saflaşdıran başlıca keyfiyyətlərdən biri hesab edən 

N.Gəncəvi bütün poemalarında insanları dönə-dönə qəflət yuxusun-

da yatmamağa, hər əzaba qatlaşmağa, canı işə alışdırmağa çağırır: 

 

Zülmətli gecələrdə qatlaş ağır zəhmətə, 

Mərhəmətin, şəfqətin nuru yağır zəhmətə. (4, 228) 
 

Yaxud: 
 

Qana qəltan etsə də, səni zəhmət tikanı, 

Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı.  

(yenə orada, səh.229) 
 

BaĢqa misal: 

 

Əzaba qatlaşmaqla hər niyyətə çatarsan, 

Zəlillikdən qurtarıb ülviyyətə çatarsan.  

(yenə orada, səh. 228) 
 

Belə misalların sayı şairin poeziyasında istənilən qədərdir. 

Onlardan bəzi seçmələr bu sətirlərin müəllifinin “Nizami Gəncə-

vinin pedaqoji görüşləri” monoqrafiyasında – “Əmək tərbiyəsi və 
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iqtisadi tərbiyə haqqında” başlığı altında verilmişdir. (bax: 4, səh. 

228 – 233) Belə misallardan müəllim mühazirədə iki yolla istifadə 

edə bilər: 1) müvafiq proqram materialını (indiki halda əməkse-

vərliyi) şərh edərkən müəllim şairin hikmətli misralarını əzbər söy-

ləyir və ya mühazirə mətnindən oxuyur; 2) müəllim proqram mate-

rialının (əməksevərliyin) mahiyyətini şərh etdikdən sonra tələbələrə 

sualla müraciət edir: “Dahi Nizaminin əməksevərlik haqqında hansı 

beytlərini söyləyə bilərsiniz?” 

Əlbəttə, mühazirənin daha canlı keçməsi tələbələrdə şairin 

pedaqoji görüşlərinə marağın inkişaf etdirilməsi baxımından ikinci 

yol daha səmərli və əhəmiyyətlidir. 

Dərslikdə başlıca əxlaqi keyfiyyətlərdən biri kimi dəyərlən-

dirilən insanpərvərlik humanist şairin əxlaqi görüşlərinin “nüvə”sini 

təşkil edir. Yeni pedaqoji təfəkkürə görə “insanpərvərlik” geniş an-

layışdır. Ata-anaya, bacı-qardaşa, övlada, qohum-qonşuya, yurddaşa, 

digər xalqların nümayəndələrinə hörmət və rəğbət bu anlayışa 

daxildir. Özü böyük insanpərvər olan dahi Nizami həmin anlayışa 

məhz bu baxımdan yanaşması ilə müasir elmi pedaqogikanı səkkiz 

yüz ildən çox qabaqlamışdır. Şairin insanpərvərlik anlayışına görə, 

hər bir insan bütün insanlara hörmət və rəğbət bəsləməli, onları 

sevməlidir. Çünki insan bu dünyanın şərəfi, şanıdır : 

 

Sən ey yerdə fələyi heyrətdə qoyan insan, 

Yer də, göy də nazınla daim oynayan insan. 

Ülviyyət aləmindən xəbərdarsan deyə sən, 

Qüdrətinlə şərəfsən, şansan yerə, göyə sən. (4, 56) 

 

“Əgər insansansa, insanlığı sev” tövsiyyəsini verən humanist 

şairin yaratdığı müsbət obrazların hamısı özünün yüksək bəşəri 

hissləri, insanpərvərliyi ilə seçilir. Xalqımızın yüksək insanpərvər-

liyini göstərən milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri ata-anaya ali 

məhəbbət, övladlara yüksək qayğı, ağsaqqallara dərin ehtiram və 

hörmətdir. Bu cəhət adı çəkilən dərslikdə də xüsusi qeyd olunmuş-

dur. Həmin milli dəyərlərimizi çox yüksək qiymətləndirən Nizami 
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bütün poemalarında insanpərvərliyin parlaq nümunəsi kimi 

valideyn-övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı məhəbbəti, hörmət və 

izzəti dönə-dönə tərənnüm etmişdir ki, bu da həmin əxlaqi keyfiy-

yətin şərhi zamanı şairin hikmət dolu öyüd və nəsihətlərindən isti-

fadə üçün geniş imkanlar açır. Məsələn, anaya məhəbbətdən danı-

şarkən, müəllim, “Leyli və Məcnun” poemasında şairin əsərin qəh-

rəmanı Məcnunun dili ilə anaya necə yüksək qiymət verdiyini tələ-

bələrin diqqətinə çatdırır: 

 

Başımın tacıdır ayağın sənin, 

İncini bəsləmiş sənin sədəfin. 

Sənin toxumunun məğziyəm ana, 

Ayaq torpağın da cənnətdir mana. (74, 210) 

 

“İsgəndərnamə” poemasında da dahi şair anaya böyük hörmət 

və məhəbbətin yüksək əxlaqi keyfiyyət olduğunu xüsusi qeyd edir. 

Dünyanı fəth edən İsgəndər ölüm ayağında əziz anasına məktub 

yazır və burada ona and verir ki, oğlunun ölümünə görə dərd-qəm 

çəkməsin: 

 

Anacan, bu məktub gəlib çatarkən, 

Çatıb qaşlarını kədərlənmə sən. 

Bu dünya fanidir, əbəs ağlama, 

Mənimçün yas tutma, qara bağlama! 

 

Valideyn-övlad məhəbbətinin qarşılıqlı olduğunu nəzərə çat-

dıran şair uşağın hər bir ata-ana üçün əziz olduğunu, hər bir ailənin 

sevincinə, işığına çevrildiyini dönə-dönə qeyd etmişdir. Məsələn, 

“Leyli və Məcnun” poemasında övladını canından belə əziz hesab 

edən Məcnunun atası oğluna müraciətlə deyir: 

 

Canımsan, canımdan daha əzizsən, 

Evə dön, evimin işığısan sən. (74, 105) 
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İnsanpərvərliyi “insanlığın parlaq gövhəri” adlandıran şair bu 

anlayışı xeyirxahlıq və yaxşılıq məfhumları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə 

verir. Şairə görə, xeyirxahlığı, yaxşılığı bacarmayanlar “böyük 

insan” şərəfinə nail ola bilməzlər: 

 

Yaxşılıq etməsən əgər insana, 

Böyüklük şərəfi verilməz sana. (4,61) 

 

Müəllim insanpərvərlik, xeyirxahlıq və yaxşılıq kimi anlayış-

ların mahiyyətini şərh edərkən dahi şairin belə bir fikrini də xüsusi 

qeyd edir ki, pis adamlara xeyirxahlıq, insanpərvərlik göstərmək – 

yaxşılara yamanlıq etmək deməkdir. Qəddar, həyasız adamlara qarşı 

sərt olmağı daha çox məsləhət görən şair yazır: 

 

Həyasız adama qarşı sərt rəftar, 

Yumşaq davranmaqdan faydalı olar. (4, 62) 

 

Mövzunun şərhini müasir həyat hadisələri ilə əlaqələndirən 

müəllim onu da vurğulayır ki, dahi Nizaminin bu fikrində böyük hə-

qiqətin olduğunu Qarabağ hadisələrinin böyüyüb müharibəyə çev-

rildiyi illərdə daha aydın gördük. Belə ki, “sovet hakimiyyəti” illə-

rində bir ovuc gəlmə erməniyə böyük insanpərvərlik və xeyirxahlıq 

göstərərək, Azərbaycanın cənnət güşəsi olan Qarabağda muxtariy-

yət verdik, xoş üz göstərdik,onların firəvan yaşayışı üçün əlimizdən 

gələni əsirgəmədik. Bizim bu insanpərvərliyimizdən, xeyirxahlığı-

mızdan sui-istifadə edən ermənilər o dərəcədə harınlaşdılar ki, 

“yersiz gəldi – yerli qaç” fikrinə düşərək, doğma torpaqlarımızı əli-

mizdən almağa, “gəmidə oturub gəmiçi ilə dalaşmağa başladılar”. 

Və ən nəhayət, insanlıq adına ləkə olan dəhşətli faciə (“Xocalı soy-

qırımı”) törətdilər. Ona görə də biz bu tarixi hadisələrdən dərs 

almalı, dahi Nizaminin tövsiyəsini (“həyasızlara qarşı sərt olmalı”) 

heç vaxt unutmamalıyıq. 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil edilən mənəvi keyfiy-

yətlərdən biri də həmrəylikdir. Prof.N.Kazımovun “Məktəb pedaqo-
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gikası” dərsliyində bu anlayışın şərhinə nədənsə çox az yer veril-

mişdir. Müəllif burada cəmi bir neçə sətirdə ailədə və cəmiyyətdə 

həmrəyliyin əhəmiyyətini göstərmək üçün üç atalar sözünü (“Tək 

əldən səs çıxmaz”; “Tək əl ilə düyün açılmaz”; “El bir olsa dağ oy-

nadar yerindən, güc bir olsa zərbi kərən sındırar”) və “Milli birlik, 

milli həmrəylik indi xaricdən təcavüzə, təzyiqə, hədə-qorxuya 

məruz qaldığı bir dövrdə Azərbaycan xalqına daha çox lazımdır” 

cümləsini qeyd etməklə kifayətlənmişdir (bax: 120, səh. 345). 

Əlbəttə, mövzuya həsr olunmuş mühazirədə müəllim, istiqa-

mətverici xarakter daşıyan bu qısa qeydlərlə kifayətlənməməli, 

həmrəyliyin, milli birliyin mahiyyətini insanın həyatında və cəmiy-

yətdə rolunu dərindən şərh etməli, bu məqsədlə böyük mütəfəkkir-

lərimizin, o cümlədən, dahi Nizaminin hikmətli kəlamlarına diqqəti 

yönəltməlidir. Müəllimlərə kömək məqsədilə şairin belə müdrik kə-

lamlarından bir neçəsini nəzərdən keçirək. “İnsansan, insana qatış 

hər zaman; İnsanla yaşayır insan hər zaman”, – deyən şair bütün in-

sanları həmrəy olmağa, birgə yaşamağa çağırır: 

 

İnsanla yaşayan mərddir, kişidir, 

Kimsəni sevməmək namərd işidir. (4, 63) 

 

Şairin möhkəm əqidəsinə və inamına görə insan sözlə yox, 

əməldə bir olmalıdır. Belə birlik, həmrəylik səadətin açarıdır. Birlik 

olmayan yerdə nifaq başlayır, bu isə insanları fəlakətə sürükləyir : 

 

Bir olsa yoldaşın, dostun əməli, 

Daşdan su çıxardar onların əli. 

Nifaq olan yerdə fəlakət də var, 

Səadət günəşi birlikdən doğar. (yenə orada) 

 

Bu hikmətamiz misraları tələbələrə çatdıran müəllim buradaca 

qeyd edir ki, birinci Qarabağ savaşında müvəqqəti məğlubiyyətimi-

zin səbəblərindən biri məhz milli birliyimizin əməldə özünü gös-

tərməməsi olmuşdur. Həmin savaşda bizi fəlakətə düçar edən amil-
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lər içərisində dahi Nizaminin dediyi “nifaq” (ayrı-ayrı siyasi parti-

yalar arasındakı çəkişmələr, “özünümüdafiə” batalyonlarının ko-

mandirləri arasındakı “mənəm-mənəmlik” və s.) böyük rol oynadı. 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil edilən keyfiyyətlərdən 

biri də dostluq və yoldaşlıqdır. Bu keyfiyyətə dahi Nizami bütün 

poemalarında xüsusi diqqət yetirmiş, bir sıra nümunəvi dost obraz-

ları yaratmışdır. Ona görə də bu anlayışın (dostluq və yoldaşlıq) 

mahiyyətini şərh edərkən, müəllim, dahi şairin müvafiq kəlamların-

dan kifayət qədər faydalana bilər. Dostluğu, yoldaşlığı hər bir insan 

üçün çox vacib hesab edən Nizamiyə görə, “bir həmdəmi”, “könül 

sirdaşı”, yəni bir dostu olmayanlar həyatda çətin yaşayar: 

 

Həyat nəyə gərəkdir bir həmdəmin olmasa? 

İnsan çətin yaşayar dosta əmin olmasa. (4, 63) 

 

“Yaxşı dost dar gündə tanınar”, – deyən ulularımızın bu hik-

mətini şair poetik təfəkkürün gücü ilə daha da qüvvətləndirərək 

məsləhət görür ki: 

 

Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın, 

Çəkib tordan çıxarsın, səni torda qoymasın.  

(yenə orada, səh.64) 
 

“Dostun olmazsa, həyatın da fəlakətdə olar”, – deyən şairə 

görə həqiqi dost odur ki, dostunun eybini üzünə desin; öz “şəfasıy-

la” yarasını sağaltsın; dostunun sirrini gizli saxlasın. Dostluqdan tə-

mənna güdən qərəzli, ikiüzlü adamlardan dost ola bilməz. Şair xə-

bərdarlıq edir ki, belələri düşməndən daha etibarsızdır, daha 

qorxuludur: 
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Təmənnalı olarsa dostun, aman, dostluğu, 

Düşmənçilik deməkdir, dostun haman dostluğu. 

İkibaşlı dostluğu dostluq sanma heç zaman, 

Qərəzli dost düşməndir, arxalanma heç zaman.  

(yenə orada) 

“Heç bir işdə olma yarsız, yoldaşsız”, “Yaxşı gündə çatar 

dada yoldaşlar”, “Bağlama qapını dostun üzünə” və s. kimi nəsihət-

lər verən şair-tərbiyəçi bir tikə çörəyi, hətta, adicə “çay suyunu” 

dostla, yoldaşla bölməyi məsləhət bilir. əks təqdirdə insan “dost- 

aşna görməz”, “Yalqız qalar, təklikdə ölər”: 

 

Ağıllılar bilir ki, tək yesə hər kəs, 

Təklikdə də ölər, dost-aşna görməz. 

Çay suyu olsa da sən içmə yalqız, 

Dəniztək olarsan acı, qılıqsız. (yenə orada, səh.65) 

 

Dostluğu, yoldaşlığı çox yüksək qiymətləndirən Nizami eyni 

zamanda, hər kəslə dostluq etməyi məsləhət görmür. Çünki : “Paxıl-

lıq eyləsə dostuna hər kəs, onun yoldaşlığı torpağa dəyməz”; Pis 

dost “şəninə əskiklik gətirər”; “O dost ki, hər işi yalnız duzaqdır, 

bəzəkli-düzəkli bir mancanaqdır”; “Bir dostun da olsa eyibli əgər, 

yüzünün adına ləkə gətirər”; “İnsan, dostu nacins olarsa əgər, ondan 

yalnız hədsiz pisliklər görər”. 

Bütün bu misallardan aydın görünür ki, şair paxıl, kələkbaz, 

ikiüzlü, nacins, nanəcib, eyibli adamlarla dostluqdan çəkinməyə, 

“yaxşı ad qazanmış gözəl dost”lar axtarmağa çağırır. Çünki “gözəl 

dost” insan üçün var-dövlətdən daha üstündür: 

 

Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara, 

Ondan yetişərsən ağ günə, vara. (yenə orada) 

 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununu təşkil edən başlıca əxlaqi key-

fiyyətlərdən biri də vətəpərvərlikdir. Çox təəssüf ki, adı çəkilən 

dərslikdə bu mühüm əxlaqi keyfiyyətin mahiyyəti və əhəmiyyətinin 
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şərhinə kifayət qədər yer ayrılmamışdır. Belə ki, burada müəllif 

(prof. N.Kazımov) cəmi bir cümlədə vətəpərvərliyin nədə ifadə 

olunduğunu, vətənlə bağlı bir neçə atalar sözünü və bir bayatını 

qeyd etməklə kifayətlənmişdir. Həmin qeydlər bu mühüm anlayışın 

mühiyyətini və əhəmiyyətini yetərincə açıqlamır. Onu da əlavə edək 

ki, burada verilmiş bayatı elə də yerinə deşməmişdir: 

 

Namərdlə mərdi tanı, 

El sevər mərd atanı. 

Oğul fərsiz çıxanda, 

Öldürər dərd atanı. 

 

Göründüyü kimi, burada söhbət vətənpərvərlikdən yox, mərd-

likdən, valideyn-övlad münasibətlərindən gedir. Dərslikdəki bu 

boşluğu doldurmaq üçün müəllim vətənpərvərliyin əsl mahiyyətini 

dərindən izah etmək və onun əhəmiyyətini aydın göstərmək üçün 

bayatılarımızla yanaşı, dahi Nizaminin hikmət və nəsihət dolu mis-

ralarına müraciət edə bilər. Əvvəlcə müəllim qeyd edir ki, vətənpər-

vərliyi hər bir insan üçün zəruri əxlaqi keyfiyyət hesab edən N.Gən-

cəvinin özü böyük vətənpərvər olmuşdur. O, doğma yurdu Gəncəni 

o dövrdə dünyanın cənnəti sayılan Bağdaddan üstün tutmuş, çox-

saylı təkliflərə baxmayaraq, hər şeydən çox sevdiyi vətənini şan-

şöhrətə, var-dövlətə dəyişməmiş, ömrünün sonunadək buranı tərk 

etməmişdir. Bu fikrə müəllim onu da əlavə edir ki, böyük vətən-

pərvər olan şairin vətənpərvərlik ideyalarını təkcə Gəncə şəhərinə 

olan sonsuz məhəbbəti ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Vətənpərvərlik 

anlayışına çox geniş mənada yanaşan Nizamiyə görə vətənpərvərlik 

təkcə vətəni sevməklə bitmir, əsl vətənpərvərlik Vətəni yadellilər-

dən qorumaqdır. Şairin əqidəsinə görə, Vətəni hamı sevməli və qo-

rumalıdır, lakin burada daha böyük məsuliyyət ölkə başçısının üzə-

rinə düşür. Ölkənin başçısı hər zaman ayıq-sayıq olmalı, doğma 

vətəni göz bəbəyi kimi qorumalıdır: 
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Çalış ki, kirpiyin olsun almaztək, 

Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək (4, 69). 

 

"Dünya yurdumuzdur, candan əzizdir", – deyən şairə görə, bu 

dünya kam vermir, ancaq alır, lakin o, bizim doğma yerimiz, yurdu-

muz olduğu üçün biz onu canımızdan da çox sevməliyik. Doğma 

yurdda insanın qul olması qərib ölkədə sultan olmasından daha 

yaxşıdır: 

 

Azacıq düşünsən bir nüktə vardır: 

Hər kəs öz şəhrində bir şəhriyardır. 

Öz şəhrində olsan ən alçaq insan, 

Yaxşıdır qürbətdə sultan olmaqdan (yenə orada). 

 

"Qürbət cənnət olsa da yenə Vətən yaxşıdır", – deyən uluları-

mızın bu hikmət dolu kəlamını yüksəklərə qaldıran ulu Nizami İs-

gəndər kimi fatehin – yüzlərlə cənnət ölkəni öz ixtiyarına keçirmiş 

bir hökmdarın vətən həsrətini çox təsirli boyalarla təsvir edir: 

 

İsgəndər hər yerdə qələbə çaldı, 

Lakin vətən eşqi qəlbini aldı. 

Hökmündə olsa da saysız vilayət, 

Öz doğma yurduna çəkərdi həsrət  

(yenə orada, səh.70). 

 

Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə böyük aktuallıq kəsb edən 

hərbi-vətənpərvərlik vacib əxlaqi keyfiyyət olmaqla vətənpərvərlik 

anlayışının tərkib hissələrindən biridir. Təəssüf ki, pedaqogika 

dərslikləri və dərs vəsaitlərində bu mühüm əxlaqi keyfiyyət demək 

olar ki, yada düşmür. "Əxlaq tərbiyəsi" mövzusunun tədrisi zamanı 

hərbi vətənpərvərliyin mahiyyətini şərh edərkən, müəllim, dahi 

şairin: "Can yandırsan orduna, məmləkətə, yurduna; Arxalana bilər-

sən öz xalqına, orduna" sözlərini yada salır və qeyd edir ki, N.Gən-

cəvi öz poemalarında vətəni sevməyin, onu qorumağın zəruriliyini 
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dönə-dönə xatırlatmaqla yanaşı, onun yadelli işğalçılardan qorun-

ması və əsarətdən xilas edilməsi yollarını da göstərmişdir. Əsərlə-

rində şair-pedaqoq Vətən uğrunda mübarizənin üç yolunu tövsiyə 

və təsvir etmişdir: birincisi, "ağılla, tədbirlə" (siyasi yol - Nüşabənin 

dünya fatehi İsgəndərə qarşı istifadə etdiyi yol): ikincisi, "qılıncın 

gücü ilə" (hərbi yol, Xosrovun öz ölkəsini azad etmək üçün istifadə 

etdiyi yol); üçüncüsü ağlın və qılıncın gücünün birləşdirilməsi yolu 

(siyasi-hərbi yol, fateh İsgəndərin üstünlük verdiyi yol). 

Şair Əflatunun dili ilə İsgəndərə belə məsləhət verir: 

 

Mərdlərin qan tökən qılıncı, bəlli, 

Alim tədbiri ilə olar kəsərli (yenə orada). 

 

Milli pedaqogikamızın əxlaq tərbiyəsinin məzmununa aid et-

diyi əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də düzlük və doğruçuluqdur. Prof. 

N.Kazımovun “Məktəb pedaqogikası”nda bu vacib əxlaqi keyfiyyət 

haqqında çox qısa şərh verilmiş, burada da bir neçə atalar sözünə və 

A.Bakıxanovun yalan haqqındakı fikrinə istinad edilmişdir. Bütün 

poemalarında və ömrü boyu düzlük və doğruçuluğu təlqin etməyə 

çalışan, insanları düz əmələ, doğru sözə səsləyən N.Gəncəviyə mü-

raciət isə “unudulmuşdur”. Müəllimlərə kömək məqsədilə düzlük və 

doğruçuluq haqqında şairin bir neçə hikmət dolu beytinə diqqəti 

yönəltməyi burada məqsədəuyğun hesab edirik. 

“Nə qədər ki, dünyada alıb-verirsən nəfəs; Sən düzlük qapı-

sını döyməyə göstər həvəs”, – deyən şair insanları düzlüyə, doğru-

çuluğa çağırır və belə hesab edir ki, dünyanın nicat yolu bundadır: 

 

Doğruçuluq yaxşıdır, uymayın yada, 

Bircə düzlükdədir nicat dünyada (4, 74). 

 

Şairə görə, doğruçuluq insanı hər an qoruyan “zirehdir”. Əyri-

lik isə insanın eybini açıb göstərir. Şən, qəm-qüssədən uzaq həyatın 

başlıca şərtlərindən olan doğruçuluq – “vicdan tərəzisidir”. Ürəyin 

düzlüyü isə ədalət mizanıdır. Insanın bu mizan-tərəzisi düzlüyü və 
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doğruçuluğu bircə dən əskik çəksə, o, dünyada bitmiş olacaqdır. 

Düzlük və doğruçuluq insanın həyatda ucalmağının zəruri şərtlərin-

dən biridir: 
 

Əyri gülü düzlükdə tikan qucar, aldadar, 

Bil ki, şəkər qamışı düzlüyündən bal dadar. 

Doğruluğun harda ki, ucalıbdır bayrağı, 

Haqq əliylə fələkdən öc alıbdır bayrağı (4, 75). 

 

Şair öyrədir ki, düzlük və doğruçuluq insanı qada-baladan 

qoruyur, bu əxlaqi keyfiyyətə sahib olanları Allah da çox sevir, 

onları zəfərə çatdırır: 

 

Öz düzlüyü kimsəni verməz bada dünyada, 

Düz sözüylə kimsəyə yetməz qada dünyada. 

Doğruçuluqla köməkdir hər bir ərə yaradan, 

Doğru ol ki, yetirsin hər zəfərə yaradan (yenə orada). 

 

Qeyd olunan bədii parçaları tələbələrin diqqətinə çatdırmaqla 

bu vacib əxlaqi keyfiyyətlərin mahiyyətini və əhəmiyyətini dərindən 

anladan müəllim onu da əlavə edir ki, dahi Nizami məhz doğru 

sözləri və düz əməlləri sayəsində ən uca ad qazanmışdır. Bunu şai-

rin özü də səmimiyyətlə etiraf edir: 

 

Doğru sözə bağlıdır öz qüdrətin həmişə, 

Qoy qüdrətdən güc alsın söz qüdrətin həmişə. 

El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən, 

İlhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən (4, 76). 

 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan mühüm əxlaqi key-

fiyyətlərdən biri də namusluluqdur. Çox təəssüf ki, “Məktəb pe-

daqogikası” dərsliyində bu keyfiyyət haqqında heç nə yazılmamış-

dır. Dərslikdəki həmin boşluğu aradan qaldırmaq və namusluluq 

kimi çox vacib əxlaqi keyfiyyətin mahiyyəti və əhəmiyyətini tələbə-

lərə çatdırmaq üçün, müəllim N.Gəncəvinin bu barədəki fikirlərinə 
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müraciət edir və müvafiq kəlamlarını misal göstərir. Məsələn, “Xos-

rov və Şirin” poemasında Məhin Banu Şirinin Xosrovla ovlaqda 

görüşməsini eşitdikdə: Sənin bəzəyindir ismət, nəzakət, – deyib onu 

öz namusunu qorumağa çağırır : 

 

Görsə ki, fəvah, ismətli qızsan, 

Elçi göndərəcək adətlə, inan. 

Adın bu dünyada namuslu qalar, 

Olarsan cahanda böyük hökmdar (57, 119). 

 

Məhin Banunun öyüd-nəsihətinə əməl eyləyən Şirin növbəti 

görüş zamanı Xosrov ondan murad diləyərkən öz ismətini qoru-

yaraq, ona rədd cavabı verir və onu da namuslu olmağa dəvət edir: 

 

İki yaxşı adı bədnam eyləmək, 

İsməti itirmək, söylə nə gərək? 

Biz bir-birimizdən gərək utanaq, 

Tanrı qabağında həyadan yanaq  

(yenə orada, səh. 140). 

 

Axıradək öz arını-namusunu qoruyan Şirin, Xosrovun dəfələr-

lə təkid etməsinə baxmayaraq, ona tabe olmur və bildirir ki : 

 

Şah olsan belə, kəbinsiz yenə, 

Yetişə bilməzsən istəklərinə (4, 78). 

 

Şirinin öz abır-həyasını, namus və ismətini ləyaqətlə qoruyub-

saxladığını görən Xosrov Şah “əhd etdi, söz verdi, and içdi ki, hər-

giz, ona əl vurmasın kəbinsiz”. Belə də olur. Xosrov şah el adətilə 

Şirinə toy edib, onunla evlənir. Xosrovun ölümündən sonra Şiruyə-

nin onunla evlənmək istədiyinigörən Şirin öz namusunu, irz- ismə-

tini şirin canı bahasına qoruyub saxlayı: Xosrovun məqbərəsində 

özünü öldürüb, əbədiyyətə qovuşur. 
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Şirinin namusunu, abır-həyasını, ismətini eynilə Leylidə də 

görürük, – deyən müəllim, əlavə edir ki, o, kamallı, ay camallı, sərv 

boylu, ahu gözlü olması ilə bahəm bakirə bir inci, dünyanın həyalı 

bir dilbəri idi. Şirin kimi Leyli də öz ismətini axıradək qoruyub 

saxlaya bilir. Zorla İbn Səlama ərə verilən Leyli ona and içir ki, 

qanının-canının bahasına olsa belə, öz ismətini qoruyacaq : 

 

...Qanımı töksə də sənin inadın, 

Hasil olmayacaq məndən muradın. 

Bu and təsir etdi İbn  Səlama, 

O da razılaşdı quru salama (74, 154). 

 

İbn Səlamın ölümündən sonra Zeyd, Məcnunla Leylini görüş-

dürür. Bu zaman içəridə tək qaldıqlarına baxmayaraq, bir-biri üçün 

dəli-divanə olan aşiqlərin hər ikisi də öz abır-həyasını, ar ismətini, 

namusunu qoruyur. Şair burada öyrədir və təlqin edir ki: 

 

Əgər məhəbbətdə olmasa ismət, 

O şəhvət hissidir, deyil məhəbbət.  

(yenə orada, səh.259) 

 

Oğlu Məhəmmədə verdiyi öyüd-nəsihətlərdə də böyük müəl-

lim-tərbiyəçi olan N.Gəncəvi namus məsələsinə xüsusi diqqət 

yetirir və tapşırır ki, oğlu onun adını özünün namuslu hərəkətləri ilə 

qaldırmağa çalışsın: 

 

Elə namuslu ol, desin hər görən; 

“Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!” (57,349) 

 

Bu misralaradan aydın göründüyü kimi, dahi şairin fikrincə, 

hər bir ağıllı insan eyni zamanda namuslu olmalıdır. 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində əxlaq tərbiyəsinin məz-

mununu təşkil edən mənəvi keyfiyyətlər sırasında halallıq da xüsusi 
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qeyd olunmuşdur. Bu keyfiyyət haqqında da dahi Nizaminin 

hikmətli kəlamları kifayət qədərdir. Məsələn; 

 

Halalca nemətimə naşükür olma mənim, 

Nemətə xor baxana nemət qənimdir, qənim. 

 

Yaxud: 

 

Halal zəhmət itməyir, əlləşmək deyil eyib. 

Tanrı: “Səndən hərəkət, məndən bərəkət deyib” deyib.  

     (yenə orada) 

 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil edilən keyfiyyətlərdən 

biri sadəlik və təvazökarlıqdır. Doğrudur, bu keyfiyyətin şərhinə 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində (120, 348) ayrıca yer veril-

mişdir, lakin üç atalar sözündən başqa burada proqram materialının 

şərhini asanlaşdıran, əyaniləşdirən, dərketmə üçün maraq oyadan 

poeziya nümunələrinə heç bir müraciət edilməmişdir. Halbuki, 

Azərbaycanın bir çox dahi şəxsiyyətlərinin, o cümlədən, N.Gəncə-

vinin sadəlik və təvazökarlıq barədə hikmətli kəlamları, poetik ifa-

dələri kifayət qədərdir. Nümunə üçün bir neçə misalı nəzərdən 

keçirək.  

Sadəlik və təvazökarlığın əhəmiyyəti və mahiyyətini şərh 

edərkən müəllim, dərslikdəki bu boşluğu aradan qaldırmaq və dərsə 

marağı yüksəltmək məqsədilə dahi Nizaminin poeziyasına müraciət 

edir və tələbələrin diqqətini onun həmin əxlaqi keyfiyyətlə bağlı fi-

kirlərinə yönəldir. Məsələn, “ağac bar gətirdikcə başını aşağı salar” 

hikmətini aşılamağa çalışan şair təvazökarlığı olmayan dikbaş in-

sanları ilana bənzədir və xəbərdarlıq edərək başa salmağa çalışır ki: 

 

İlantək dikbaşlı gəzmə ey insan! 

Aşacaq dünyanın seli başından... 

Çox da yüksəkliyə ucalma ki, sən, 

Torpağa düşəndə inciməyəsən. (4,80) 
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Daha sonra müəllim qeyd edir ki, dahi şairin fikrincə, insan 

özünü nə qədər sadə aparsa, nə qədər çox təvazökarlıq göstərsə, 

xalqın önündə əyilməyi bacarsa, xalqın gözündə bir o qədər ucala 

bilər: 
 

Ucalar özünü əyən insanlar, 

Təvazö sahibi hörmət qazanar. (yenə orada) 

 

Şan-şöhrət, bər-bəzək dalınca qaçan adamlara mənfi münasi-

bətini gizlətməyən, belələrini kəskin tənqid atəşinə tutan şair öyrədir 

ki, insanın gözəlliyi onun sadəliyindədir, rahat yaşayışı sadə həyat 

sürməyindədir: 

 

Torpaq vücuduna vurma min bəzək, 

İnsana qum kimi sadəlik gərək. (64,45) 

 

Şair eyni zamanda öyrədir ki, sadə həyat tərzi, insanın asudə, 

rahat yaşamasının təminatçısıdır: 

 

Bu dünya malına uyma, çox zinhar, 

Hər sadə keçinən asudə yaşar. (4,81) 

 

“Öz-özünə vurulub bəyənmə sən özünü” fikrini hamıya aşıla-

mağa çalışan dahi Nizami demək olar ki, bütün poemalarında özünə 

müraciətlə: “təvazökar ol!” – deyir. Şairin fikrincə, özündən razı 

lovğalar həyatda hər zaman xar olar, sınar, təvazökar insanlar isə 

uzun ömür sürər: 

 

Özünü bəyənsə insan nə qədər, 

Öz gözündən ona dəyər bəd nəzər. 

Özündən razılar hər zaman sınar, 

Ondan qurtarana uzun ömür var. (64,45) 
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Bu misraların təhlilindən sonra müəllim öz şərhinə onu da 

əlavə edir ki, şan-şöhrət zirvəsinə yüksəldiyinə baxmayaraq, heç 

vaxt öz sadəliyini və təvazökarlığını itirməyən dahi Nizami bu gözəl 

əxlaqi sifətinə görə bu gün gənc nəslə bir örnəkdir, onun şəxsi hə-

yatı tərbiyə nümunəsidir. 

Burada bir məsələni də qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab 

edirik ki, “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində müəllif (prof. N.Kazı-

mov) mənfi əxlaqi keyfiyyətlərin şərhində onların adını (paxıllıq, 

yalan danışmaq, böhtan atmaq, satqınlıq, ikiüzlülük, arxadan danış-

maq, qiybət, qorxaqlıq, iradəsizlik, etibarsızlıq, israfçılıq, tənbəllik, 

xüdbinlik, özündən bədgümanlıq) çəkməklə kifayətlənmişdir. Fikri-

mizcə, əxlaq tərbiyəsinin başlıca vəzifələrindən biri də mənfi əxlaqi 

sifətlərə qarşı barışmazlıq ruhunun aşılanması olduğu üçün gələcə-

yin müəllimlərinə həmin keyfiyyətlərin mahiyyəti, insanın şəxsi 

həyatında və cəmiyyətdə oynadığı mənfi rolu haqqında bilik vermək 

zəruridir. Ona görə də müəllim “Əxlaq tərbiyəsi” mövzusuna həsr 

olunan mühazirədə yuxarıda qeyd olunan və dərslikdə adı çəkilən 

mənfi əxlaqi sifətlər haqqında da yığcam məlumat verməli, onların 

mahiyyətini və zərərini açıqlamağa çalıaşmalıdır. Bu zaman öz 

fikrini əsaslandırmaq məqsədilə N.Gəncəvinin müvafiq fikirlərinə 

müraciət etmək mahazirənin həm təlim (qeyd olunan əxlaqi keyfiy-

yətlər haqqından dərin anlayış vermək), həm də tərbiyə (mənfi əxla-

qi sifətlərə qarşı barışmazlıq hissi aşılamaq) baxımından səmərəsini 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 

Müəllimlərə kömək məqsədilə dahi şairin mənfi əxlaqi sifətlər 

haqqında bəzi fikirlərinə diqqət yetirək. Onun daha çox nifrət bəslə-

diyi və əsərlərində dönə-dönə toxunduğu mənfi və əxlaqi keyfiy-

yətləri belə qruplaşdırmaq olar: paxıllıq, yalançılıq, tamahkarlıq, 

ikiüzlülük, haqsızlıq, satqınlıq, vicdansızlıq, qəddarlıq, tənbəlik, is-

rafçılıq, lovğalıq, qorxaqlıq, iradəsizlik və s. Göründüyü kimi, bu 

əxlaqi sifətlər “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində adı çəkilən mənfi 

əxlaqi keyfiyyətlərlə demək olar ki, eyniyyət təşkil edir. Qeyd 

olunan keyfiyyətlərin hər birinin mahiyyəti və təkcə insanın şəxsi 

həyatı üçün deyil, hər kəs və bütövlükdə cəmiyyət üçün zərəri haq-
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qında şairin poeziyasında, xüsusilə, “Xəmsə”də hikmətli ifadələr, 

kəlamlar, beytlər kifayət qədərdir. Nümunə üçün onun paxıllıq haq-

qındakı bəzi fikirlərini nəzərdən keçirək. 

İnsanların mənəviyyatını korlayan bu mənfi sifətin tənqidinə 

şair demək olar ki, bütün poemalarında toxunmuşdur. Lakin “Sirlər 

xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin” poemalarında bu məsələyə xüsusi diq-

qət yetirmiş və ayrıca yer vermişdir. Belə ki, “Sirlər xəzinəsi”nin on 

beşinci söhbəti, “Xosrov və Şirin”in isə son hekayələrindən biri 

“Paxılları məzəmmət” adlanır. Paxıl insanları xəzinə üstündə yatan 

ilana, gül kolunda bitən tikana bənzədən şair öyrədir ki, hər kəs 

hünəri ilə ucalmağa çalışmalı, bu yolla gedənlərə paxıllıq etməməli-

dir. Çünki paxıllıq etməklə həyatda heç nəyə nail olmaq mümkün 

deyildir. Paxıllar həyatda tülkü kimi hər şeyə müftə nail olmaq istə-

yirlər. Onların paxıllıq hissi gözlərini yumur, yaxşı işləri görməyə 

qoymur: 

 

Paxıl! Göz yumaraq açıq nemətə, 

Saqqız çeynəyirsən girib xəlvətə... 

 

*** 
 

Hünəri görsə də etiraf etməz, 

Pis yolu buraxıb yaxşıya getməz. (4,82) 

 

Şahlara, hökmdarlara baş əyməyən, sözünü birbaşa hər kəsin 

üzünə deməyi bacaran məğrur şairin ən çox nifrət etdiyi mənfi 

əxlaqi sifətlərdən biri də ikiüzlülükdür. O, ikiüzlü insanları saxta 

qızıl, qəlp pul kəsənlərə bənzədir və başa salır ki, belələrinin “üzü 

qızıl, içi mis”dir. İkiüzlülərin üzünə baxanda “aydan arı, sudan 

duru” görünürlər, lakin daxildən xəbis və kinlidirlər: 

 

Üzü qızıl, içi mis saxta pul san onları, 

Hər sözünə qulp qoyar, tanı hər an onları. 

Üzlərinə baxanda aydan arı hər biri, 

Əməliylə aləmin riyakarı hər biri. 
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Üzdə şamdır, daxildə düyünlü ad hamısı, 

Üzdə sadə, daxildə xəbis vücud hamısı. (75,139) 

 

Dahi şairin əsərlərində ifşa etdiyi mənfi əxlaqi sifətlərdən biri 

də tamahkarlıqdır. O, tamahkar, həris insanları qan soran çibinə, 

mığmığaya (ağcaqanada) bənzədir, başa salmağa çalışır ki, insan 

olan hər kəs Tanrının verdiyi nemətə qane olmalı, öz qismətilə 

barışmalıdır: 

 

Çibintək, mığmığatək qan sormağa can atma, 

Tamahın neştəriylə ürəyini qanatma. 

Qarşına gələn nemət qismətindir, yeyərsən, 

Ruzi verən kimsəyə min-min alqış deyərsən. (4,84) 

 

Tamahkarlıq edib sələm alanları kəskin tənqid atəşinə tutan 

şair, bu yolla qazancın haram olduğunu göstərir: 

 

Hər anını sevinclə, kef-damaqla yaşa sən, 

At əbanı, vur ömrü halallıqla başa sən. 

Aldıqların sələm ki, vardır tamah yolunda, 

Qəsəm olsun Allaha, deyil Allah yolunda. (yenə orada) 

 

Tamahkarlığın yüksək dərəcəsi olan hərisliyi daha böyük 

qətiyyətlə ifşa edən və nifrətlə damğalayan şair, var-dövlət yığmağa 

bütün həyatını həsr edənlərə, heç nədən gözəri doymayan hərislərə 

başa salmağa çalışır ki, o dünyaya heç nə apara bilməyəcəklər: 

 

Yad mülkünü soymağın, talamağın bəs deyil? 

Hərislikdən oda can qalamağın bəs deyil? 

Tutaq, tutdun gücünlə neçə aya cahanı, 

Aparmağın mümkünmü o dünyaya cahanı? 

Yanar məhşər kürəsi, burar tamah boynunu, 

Qənaətin qılıncı vurar tamah boynunu. (yenə orada) 
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“Əxlaq tərbiyəsi” mövzusuna həsr olunmuş seminar məşğələ-

sində müəllim, mühazirədə çatdıra bilmədiyi məsələləri müstəqil 

işlərin təşkili yolu ilə öyrətməli və bu yolla tələbələri dahi şairin pe-

daqoji irsinə, o cümlədən, əxlaqi görüşlərinə maraq oyatmağa çalış-

malıdır. Bu işdə sərbəst işlərin təşkili də əhəmiyyətli rol oynaya 

bilər. “Əxlaq tərbiyə”si mövzusu ilə bağlı müəllim aşağıdakı sərbəst 

işlərin yerinə yetirilməsini təklif edə bilər: 

1. N.Gəncəvi insanın mənəvi saflığı haqqında 

2. “Xəmsə”də insanpərvərlik ideyaları 

3. Əməksevərlik haqqında N.Gəncəvinin fikirləri 

4. N.Gəncəvinin əsərlərində həmrəylik, birlik məsələləri 

5. Dostluq və yoldaşlıq haqqında N.Gəncəvinin fikirləri 

6. “Xəmsə”də vətənpərvərlik ideyaları 

7. N.Gəncəvi poeziyasında düzlük və doğruçuluq 

8. Halallıq haqqında N.Gəncəvinin fikirləri 

9. “Xəmsə”də namusluluq – yüksək əxlaqi keyfiyyət kimi 

10. Sadəlik və təvazökarlıq haqqında N.Gəncəvinin fikirləri 

11. N.Gəncəvi poeziyasında mənfi əxlaqi sifətlərin ifşası 

Tərbiyə nəzəriyyəsinin öyrədilməsi prosesində N.Gəncəvinin 

pedaqoji görüşlərinə müraciət baxımından daha geniş imkanlara 

malik mövzulardan biri də “Əmək tərbiyəsinin ümumi məsələlə-

ri”dir. “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində bu mövzuya ayrıca fəsil 

(XXIV fəsil) həsr olunmuş, burada müəllif – prof. N. Kazımov əmə-

yin iqtisadi, sosial, əxlaqi, fizioloji, psixoloji, idrak və tərbiyəvi 

mənasına xüsusi diqqət yetirmiş, həmin məsələlərin şərhi zamanı 

atalar sözünə, “Kəlilə və Dinmə”yə, Azərbaycanın böyük mütəfək-

kiri N.Tusiyə, türkmən şairi Məhdimqulu Fəraqiyə isinad etdiyi 

halda, N.Gəncəvini yada salmamışdır. Halbuki, N.Gəncəvinin peda-

qoji görüşləri sistemində əmək tərbiyəsi ilə bağlı ümumi məsələlər, 

o cümlədən, əməyin insan həyatındakı rolu, onun sosial, iqtisadi, 

əxlaqi, fizioloji, psixoloji və tərbiyəvi mənası haqqındakı fikirləri 

mühüm yer tutur. 

Müəllimlərə kömək məqsədilə qeyd olunan mövzunun 

(“Əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri”) tədrisi zamanı dahi şairin 
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müvafiq fikirlərindən istifadənin bəzi imkan və yollarını burada 

xüsusi qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Mövzunun öyrədil-

məsinə həsr olunan mühazirədə müəllim əməyin iqtisadi, sosial, 

əxlaqi, fizioloji, psixoloji, idrak və tərbiyəvi mənası haqqında proq-

ram materialının şərhi zamanı dahi şairin fikirlərinə istinad edir. 

“Dahi şair-pedaqoq” N.Gəncəvi şəxsiyyətin formalaşmasına 

təsir edən amillər sırasında əməyə necə qiymət verirdi?” – sualı ilə 

auditoriyaya müraciət edən müəllim, tələbələrin əvvəlki mühazirə-

lərdə, xüsusi olaraq, “Şəxsiyyətin formalaşması mərhələləri” möv-

zusunda qazanılan biliklərini yada salır. Suala verilən cavabları 

ümumiləşdirib sistemə salaraq, müəllim qeyd edir ki, “Təbiətin 

dialektikası” əsərində insanı əmək yaratmışdır” fikrini irəli sürən 

alman alimi F.Engelsdən hələ səkkiz əsr əvvəl dahi Nizami yazırdı: 

 

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir, 

Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir? (4, 126) 

 

“Həyat – əməkdir”, – deyən şairin əqidəsinə görə, insan yalnız 

halal əməyi, böyük zəhməti hesabına cəmiyyətdə yüksək mövqe 

tutub, şan-şöhrət sahibi ola bilər. Həyatdakı bütün çətinliklərə insan 

öz yorulmaz əməyi sayəsində qalib gələ bilər: 

 

Əməkdir insanı ucaldan inan, 

Əməklə çıxarsan fırtınalardan. (yenə orada, səh.127) 

 

“Şöhrətə zəhmətilə ucalıbdı ərənlər”, – deyən şair başa salır 

ki, insanın sosial-iqtisadi həyatının əsasını əmək, böyük zəhmət 

təşkil edir. İnsan zəlillikdən qurtarıb firəvan həyata qovuşmaq istə-

yirsə, hər əzaba qatlaşmağı bacarmalıdır: 

 

Köləlik zəncirini zillətsiz atmaq olmaz, 

İztirabsız, əzabsız şərəfə çatmaq olmaz. 

Təbiət gümüşünü əridərək əzabla, 

Qızıla döndərərsən onu gərək əzabla. 
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Əzaba qatlaşmaqla hər niyyətə çatarsan, 

Zəlillikdən qurtarıb ülviyyətə çatarsan. (75,98) 

 

İnsanı ağır zəhmətə qatlaşmağa çağıran böyük şair-pedaqoq, 

eyni zamanda başa salır ki, ən ağır əməyin, əzabın, zəhmətin sonu 

rahatlıqdır, şadlıqdır: 

 

Zülmətli gecələrdə qatlaş ağır zəhmətə, 

Mərhəmətin, şəfqətin nuru yağır zəhmətə... 

Zəhmət fəryad deyildir, bir şadlıqdır insana, 

Zəhmətinin axırı rahatlıqdır insana. (yenə orada, səh.93) 

 

Göründüyü kimi, şairin fikrincə, halal zəhmət insanı fira-

vanlığa, şadlığa, rahatlığa, şan-şöhrətə çatdırmaqla yanaşı, onun əx-

laqını saflaşdırır, onda mərhəmət və şəfqət hissləri oyadır. Ona görə 

də insan yalnız “öz halal zəhmətilə”, “namuslu insan” adı qazanma-

ğa çalışmalı, “zəhmət tikanı” onu “qanına qəltan” etsə də, tez usan-

mamalı, dilənçilik yolunu tutmamalıdır: 

 

Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı, 

Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı. 

Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl, 

Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sayıl.  

(yenə orada, səh.90) 
 

“Hər zəhmət sonunda bir səadət var”, – deyən dahi şairin fik-

rincə, insan xoşbəxt həyat sürmək istəyirsə, dəyanətli və dözümlü 

olmalı, ən ağır yükün altına girməyi bacarmalıdır: 

 

Xoşbəxt odur dözümə ləyaqəti var onun, 

Ağır yükə qatlaşmaq dəyanəti var onun. (4,129) 

 

“Vaxtı boş keçirmə qələm al ələ, zəhmət çək, dünyada bilik 

kəsb elə” məsləhətini verən dahi Nizaminin fikrincə, əmək, halal 

zəhmət, əzmkarlıq, çalışqanlıq təkcə əxlaqi, sosial-iqtisadi məna 
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kəsb etmir, eyni zamanda ağıl tərbiyəsinin zəruri şərtlərindən biri-

dir. İnsan nə qədər istedadlı olsa da, o gecə-gündüz çalışmasa, öz 

biliyini zənginləşdirməsə, pas atan dənizə bənzəyər, istedad sönər, 

nəticədə “saxsı qab satanlara” tay olar: 
 

Çox iti zehinlər yatan oldular, 

Axırda saxsı qab satan oldular. (yenə orada) 

 

“Çalış öz xalqının işinə yara, geysin əməlindən dünya zər-

xara” tövsiyəsini verən şair “Xosrov və Şirin” poemasında əməyin 

ictimai-sosial əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək yazır: 

 

Bacarsan hamınının yükünü sən çək, 

İnsana ən böyük şərəfdir əmək. 

Sən də əldən düşüb yorulsan əgər, 

Sənin də yükünü bütün el çəkər. (4, 129) 

 

“İsgəndərnamə” poemasında şair bir daha əməyin sosial əhə-

miyyətinə diqqəti cəlb edir, dünyanı “tarlaya”, insanları bir-biri 

üçün çalışan “cütcüyə” bənzədir: 

 

Hər şeyi özünçün əkmək nə yarar? 

Dünyada hesabsız ruzi yeyən var! 

Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan 

Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman. 

Keçənlər çox şeydən əkmişdir bizə, 

Biz də əkməliyik gənc nəslimizə. 

Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq, 

Hamı bir-birinə cütcüdür ancaq. (37,386) 

 

Qeyd olunan misallardakı başlıca fikir və ideyaları ümumiləş-

dirən müəllim, N.Gəncəvinin əməyin iqtisadi, sosial, əxlaqi, psi-

xoloji, idrak və tərbiyəvi mənası ilə bağlı hikmətli kəlamlarından 

tərbiyəvi nəticə çıxarmağı, ömrü boyu halal zəhməti ilə dolanan, 

şahlara baş əyməyən, gecə-gündüz yorulmadan çalışan, hər əzaba 
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qatlaşan və məhz gərgin əməyi sayəsində dünya poeziyasının 

korifeyi zirvəsinə ucalan zəhmətkeş şairin şəxsi həyatından nümunə 

götürməyi məsləhət görür. 

Məlum olduğu olduğu kimi, müasir elmi pedaqogikaya görə, 

əmək tərbiyəsinin başlıca istiqamətlərindən, tərkib hissələrindən biri 

peşəyönümü işidir. Ona görə də “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində 

prof. N. Kazımov “Əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzu-

sunda bu məsələyə xüsusi paraqraf (“6. Əmək tərbiyəsində peşəyö-

nümü üzrə iş”) ayırmışdır. Burada müəllif “peşəyönümü üzrə iş” 

anlayışının mahiyyətini belə ifadə etmişdir: “əmək tərbiyəsinin 

tərkib hissəsi kimi, peşəyönümü üzrə iş uşaqları, yeniyetmə və 

gəncləri şüurlu surətdə peşə seçməyə hazırlamaqdan ötrü görülən 

sistemli tədbirlərdən ibarətdir” (120, 363). 

Peşəyönümü işində peşə maarifi (ayrı-ayrı peşələrin xüsusiy-

yəti və əhəmiyyəti barədə məlumatların verilməsi), peşələrə maraq 

tərbiyəsi və peşə seçmək üçün məsləhətin verilməsi mühüm rol 

oynayır. “Xəmsə”nin bu məsələlər baxımından tədqiqi və təhlili 

göstərmişdir ki, dahi Nizami demək olar ki, bütün poemalarında 

müxtəlif peşə və sənət növlərinə diqqəti cəlb etmiş, onların əhəmiy-

yətini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini, cəmiyyətdəki mövqeyini açıb 

göstərmişdir. Ona görə də peşəyönümü ilə bağlı məsələlərin şərhi 

zamanı, eyni zamanda tələbələrdə peşələrə maraq tərbiyəsi məq-

sədilə müəllim şairin müvafiq fikirlərindən həm mühazirə və se-

minar məşğələlərində, həm də sərbəst işlərin təşkili zamanı istifadə 

etmək imkanına malikdir. Həmin fikirlərdən bir neçəsini nümunə 

göstərək. 

Kamil insan konsepsiyasına axıradək sadiq qalan böyük şair-

pedaqoq peşə seçmək işində də məsləhət görür ki, hansı peşəni seç-

məyindən asılı olmayaraq, insan çalışmalıdır ki, öz sənətinin kamil 

ustası olsun, seçdiyi peşənin dərinliyinə və incəliklərinə bələd ol-

sun. Şairin qəti inamına görə: “kamil bir palançı olsa da insan, 

yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.” Doğma oğlu Məhəmmədə “Leyli 

və Məcnun” poemasındakı ikinci nəsihətinə tələbələrin diqqətini 

cəlb edən müəllim qeyd edir ki, burada şair tövsiyə edir ki, oğlu 
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özünə peşə seçərkən yüz ölçüb – bir biçsin. Başlıcası, hansı peşəni 

seçirsə də, onun sirlərinə dərindən bələd olmağa çalışsın. Məsələn, 

əgər həkim olmaq istəyirsənsə, “İsa mərifətli” olub xəstələrə şəfa 

versin; insanların ölümünə bais olan həkimliyi özünə rəva bilməsin: 

 

Fəqih olsan əgər, itaətkar ol, 

Hiylədən, riyadan daim kənar ol. 

İsa mərifətli həkim ol, amma, 

İnsanı öldürən bir həkim olma. (74,65) 

 

Peşəyönümü ilə əlaqədar mütəfəkkir-şairin öyrətmək istədiyi 

həyat həqiqətlərindən biri də budur ki, hər bir insan gərək öz peşəsi 

ilə məşğul olsun, bacardığı sənətin qulpundan yapışsın, “ayağını 

yorğanına görə” uzatsın, gücü çatmayan, başı çıxmayan işin ağırlı-

ğını öz çiyninə qaldırmasın. Bu fikri əsaslandırmaq üçün müəllim, 

“İsgəndərnamə” poemasından böyük fateh İsgəndərlə cavan əkinçi-

nin söhbətini misal göstərir. Bir gün İsgəndər səfər zamanı münbit 

torpaqlı bir ərazidə boy-buxunlu, şir biləkli, başı “Kəyanlar tacı”na 

layiq olan gənc bir oğlanla rastlaşır. İsgəndər oğlana bildirir ki, gö-

zəl bir gəncsən, bu torpaqla niyə əlləşirsən? Gözəl insanlar gözəl 

işlərlə məşğul olmalıdır. Gəl, bu torpaqdan əl çək, istəsən, “sənə lap 

şahlıq verərəm”. Ağıllı əkinçi oğlan İsgəndərin bu təklifinə belə 

cavab verir: 

 

Ey dünya alimi, adil hökmdar, 

Sənə ram olmuşdur xamlar, harunlar. 

Bir elə iş ver ki, hər peşəkar, 

Qoymasın işindən onu avara. 

Başqa iş bilmirəm, əkinçiyəm mən, 

Padşahlıq eləmək gəlməz əlimdən. (37, 548) 

 

“Əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzusunun tədrisi 

ilə bağlı sərbəst işlərin siyashısına aşağıdakıları da daxil etmək 

məqsədəuyğun olar: 



   146   A       a 

1. “Həyat – əməkdir” – N.Gəncəvi 

2. N.Gəncəvi əməyin sosial-iqtisadi, əxlaqi-tərbiyəvi mənası 

haqqında 

3. “Xəmsə”də müftəxorluğun, tənbəlliyin ifşası 

4. N.Gəncəvi poeziyasında əmək adamlarına hörmət tərbiyəsi 

5. “Xəmsə”də peşəyönümü ilə bağlı məsələlər 

Əmək tərbiyəsi ilə sıx əlaqəyə malik olan iqtisadi tərbiyə 

məsələləri haqqında da dahi şairin kifayət qədər hikmətli kəlamları 

mövcuddur. “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində müəllif iqtisadi 

tərbiyə ilə bağlı bəzi anlayışların (qənaətcillik, israfçılıq və s.) şa-

girdlərə izahı zamanı “görkəmli şəxslərin fikirləri”nə istinad etməyi 

məsləhət görür və hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvinin, N.Gəncəvi-

nin “Xosrov və Şirin” poemasına nəzirə yazdığı “Şirin və Xosrov” 

əsərindən aşağıdakı misraları nümunə göstərir: 

 

Çox israf eləsən gedər pulların, 

Borca əl atarsan tükənər varın. (120,400) 

 

Dahi Nizaminin təkcə “Xosrov və Şirin” poemasında deyil, 

demək olar ki, “Xəmsə”yə daxil olan bütün əsərlərində iqtisadi tər-

biyə, o cümlədən, qənaətçillik, israfçılıq və s.haqqında hikmətli 

misraları kifayət qədərdir və qeyd olunan məsələlərin izahı zamanı 

onlardan istifadə zəruri və daha məqsədəuyğundur. Məsələn, şair 

“Yeddi gözəl” poemasında başa salır ki, qənaətlə yaşayan insanın 

həyatı sevinc-şadlıq içərisində keçər, o hörmət sahibi olar. Lakin hə-

vəsinin, arzu-istəyinin qulu olub hərislik, israfçılıq, acgözlük edən-

lərin axırı yoxsulluqdur, qəmdir, kədərdir: 

 

Hər kim qənaətlə əgər şad olar, 

O hörmətli olar, sərazad olar. 

Arzu həvəsinə əməl edənin 

Yoxsuldur axırı, olsa da zəngin. (64, 153 – 154) 
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Qənaətçillik haqqında şairin hikmət dolu aşağıdakı beytlərin-

dən də istifadə etmək əhəmiyyətli ola bilər: 

 

Artıq darı yemə sən bu xırmandan, 

Ona qənaət et, öz halına yan. 

Kim qənaət etsə o da sənintək, 

O öz aləminin şahıdır gerçək. 

Arpa çörəyinə edib qənaət, 

Buğda çörəyinə etmərəm minnət. 

Qoy dünyada qalsın dünyalıq nemət, 

Bir parça çörəyə eylə qənaət. (4, 230 – 233) 

 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində “Ayrı-ayrı fənlərin iqtisa-

di tərbiyə imkanları” adlı paraqrafda yazılır: “Təsərrüfatın iqtisadi 

cəhətlərinə toxunan müəllim istehsal edilən məhsulun satılma 

imkanları, satışda əldə edilən pulun xərclənməsi məsələlərini də 

şagirdlərin nəzərinə çatdırır. 

Bu zaman müdrik kəlamlar da kara gəlir: “Qazanmağa nə var, 

iş onu xərcləməkdədir” (120,401) Buradaca müəllimin dahi Nizami-

nin pulu düzgün xərcləmək qaydaları haqqındakı bu hikmətli 

sözlərini yada salması yerinə düşər: 

 

Xərclərkən ölçüdən gəl götürmə əl, 

Nə artıq, nə əskik – ortadır gözəl. (4,230) 

 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində iqtisadi tərbiyədə düzlük 

və halallığın rolundan bəhs edərkən müəllif yazır: “Haqq-hesabın 

düzlüyünə, halallığa aid fikirlər türk xalqlarının uzaq keçmişindən 

süzülərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. Qaraxanlı türklərinin 

görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əhməd Yasəviyə görə “hər 

bir müsəlman yeməyini, geyməyini əməyi ilə qazanmalıdır. Müftə-

xor olmamalıdır.” (120, 402) Fikrimizcə, burada halal zəhmətin 

iqtisadi əhəmiyyətindən danışarkən, müəllimin N.Gəncəvinin “Sir-

lər xəzinəsi” poemasındakı “Süleyman və qoca əkinçi” hekayəsinə 
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əyani misal kimi müraciət etmək daha səmərəli ola bilər. Bu 

hekayədə dahi şair həm sadə əmək adamlarına (konkret halda qoca 

əkinçiyə) hörmət, həm də iqtisadi tərbiyə məsələsinə xüsusi diqqət 

yetirmişdir. Belə ki, şair burada qoca əkinçinin dili ilə insanlara çat-

dırmaq istəyir ki, əkinçilikdə yüksək məhsul sudan, torpaqdan daha 

çox halal zəhmətdən, “kürəyin tərindən” mayaya haramlıq qatma-

maqdan, əkin üçün sağlam toxum seçməkdən asılıdır: 

 

Kürəyimin təridir mənim suyum, selim də, 

Bu dəmir dırnağımdı xışa əvəz belim də... 

Şeytan ilə şərikli əkməsən əyər dəni, 

Dən dolu sünbüllərin torpağa əyər dəni. 

Səpdiyin əla toxum yararlı dən olanda, 

Hər dən yırtar köynəyi sünbülə dən dolanda. 

 

“İsgəndərnamə” poemasında şair əkinçilikdə məhsuldarlığın 

yüksəldilməsinə təsir göstərən digər bir amilə diqqəti cəlb edir: 

əkinçinin iqtisadi həvəsləndirilməsi, stimullaşdırma olmasa, o, hə-

min işə girişməz: 

 

Taxıldan bir fayda gəlirsə ələ, 

Əkinçi əkinə başlar həvəslə. 

Taxılın azalsa qədri qiyməti, 

Əkinçi buraxar işi, zəhməti. (37,42) 

 

Şairin fikrinə görə, bol məhsul əldə etməyin əsas şərtləndirən 

biri də əkini vaxtında əkməkdir ki, bu da müasir aqronomluq elmi-

nin başlıca tezislərindən biridir: 

 

Qəlbə fərəh verir bu gözəl diyar, 

Onun bərəkətli zəmiləri var. 

Burda əkin əksən vaxtında əgər, 

Məhsulu ən azı birə min verər. (yenə orada, səh.550) 
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Tərbiyənin başlıca sahələrindən biri olan fiziki təriyə məsələ-

lərinə adı çəkilən dərslikdə haqlı olaraq çox geniş yer verilmişdir. 

Belə ki, burada həmin məsələyə xüsusi fəsil (XXV fəsil. Fiziki tərbi-

yənin ümumi məsələləri) ayrılmış, proqram materialının şərhinə 

dərsliyin on səhifəsi həsr olunmuşdur. (120, 365-374) Bununla ya-

naşı, böyük təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu qədər geniş 

proqram materialının şərhində müəllif, fiziki kamilliyi və sağlamlığı 

çox yüksək qiymətləndirən, fiziki keyfiyyət və bacarıqlar, gigiyenik 

bilik və bacarıqlar, insanın sağlamlığında onların rolu, fiziki tərbi-

yənin vasitələri və yolları və s.haqqında bugünədək öz dəyərini və 

aktuallığını saxlayan müdrik fikirləri dahi sənətkar qüdrəti ilə ifadə 

edən, hər bir beyti neçə səhifəlik ümumi və mücərrəd sözlərdən da-

ha dəyərli olan N.Gəncəviyə istinad etməmişdir. Halbuki, “fiziki 

tərbiyənin ümumi məsələləri” nin şərhinə həsr olunan dörd paraq-

rafın hər birində dahi şairin müvafiq kəlamlarına, müdrik fikirlərinə 

istinad etməyin imkanları geniş, zəruriliyi danılmazdır. 

Mövzu üzrə dərslikdə verilmiş proqram materiallarının ardı-

cıllığına uyğun olaraq dahi şairin müvafiq fikirlərindən istifadəyə 

aid bir neçə konkret nümunəni nəzərdən keçirək. Mövzunun ilk pa-

raqrafı “Fiziki sağlamlığın əhəmiyyəti” adlanır. Mövzunun öyrədil-

məsinə həsr olunmuş mühazirədə müəllim fiziki sağlamlığın insan 

həyatındakı rolunu şərh edərkən tələbələrin diqqətini şairin aşağıda-

kı misralarına yönəldir: 

 

Bədən xəstə olsa, belədir sonu, 

Sərv olsa da azar yıxacaq onu. 

Neyləyər özünə özü xəstənin? 

Xəstə olar fikri, sözü xəstənin. 

Bədən sağlam olsa, saf olar söz də, 

Süst adam süst olar bədəndə, sözdə. (4,158) 

 

Misraların təhlilini tələbələrə çatdıran müəllim qeyd edir ki, 

göründüyü kimi, şair fiziki sağlamlığın insan həyatı üçün zəruri şərt 

olduğunu anlatmaqla bərabər, bu misralar vasitəsilə “sağlam 
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bədəndə sağlam ruh olar” aforizmini inkişaf etdirmiş, əqli, əxlaqi və 

fiziki tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsini açıq-aydın göstərmişdir. Heç də 

təsadüfi deyil ki, fiziki tərbiyəyə belə yüksək qiymət verən şair- 

pedaqoqun yaratdığı müsbət qəhrəmanların hamısı (Xosrov, Fərhad, 

Bəhram, İsgəndər, Nüşabə və s.) özlərinin ağıllı və mənəviyyatca 

zəngin olması ilə yanaşı, fiziki bacarıq və keyfiyyətləri : at çapma-

ları, ox atmaları, hünərpərvərliyi, cəldliyi, çevikliyi, güclülüyü, cə-

sarəti, dözümü və s.ilə fərqlənirlər. Məsələn, şairin böyük məhəb-

bətlə yaratdığı Fərhad obrazının xarakterik cizgilərinə diqqət yetirək. 

O, həm “həndəsə elmində xariqə saçan” bir mühəndis – usta, həm 

“daşlara dəmirlə Çin nəqşi çəkən sənətkar, həm də “dağ gövdəli”, 

“fil qüvvətli” bir qəhrəmandır: 

 

Böyük dağ gövdəli o dağlar yaran 

Gələndə camaat qalmışdı heyran. 

Görkəmi böyük bir filə oxşardı, 

Onda iki filin qüvvəti vardı. (57,183) 

 

Fiziki bacarıq və keyfiyyətlərdən bəhs edərkən, müəllim, 

şairin daha çox üstünlük verdiyi at çapmaq, ox atmaq, çövkan oyna-

maq, cəldlik, çeviklik, dözümlülük cəsarət, hünər və s.üzərində xü-

susi dayanır, fikrini əsaslandırmaq üçün müvafiq misralara istinad 

edir. Məsələn, “Sirlər xəzinəsi” poemasında şair insanları qorxaqlı-

ğa son qoymağa, cəsarətli, cəsur və hünərli olmağa çağırır: 

 

Xəzan vaxtı yelkən aç könül ümmanında sən, 

Qorxu-təlaş kürəsi qalama canında sən. 

Gendən baxan şir sanır, şir ürəyin hanı bəs? 

Hər ürəyi olana igid, cəsur deyilməz... 

Fələklərə yüksəldər hünər, cəsarət səni, 

Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni. (75,71) 

 

Yaxud, deyilənləri təsdiqləyən başqa misal: “Yeddi gözəl” 

poemasının baş qəhrəmanı Bəhram “qüvvətli əli”, at çapmağı, 
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“canavarın boynunu qırmağı”, “şirin pəncəsini qırmağı”, atığı oxla 

“qart daşı bir-birinə tikməyi” və s.fiziki bacarıq və keyfiyyətləri ilə 

fərqlənir: 

 

At sürdü, aləmə vəlvələ saldı, 

Çövkanbaz fələyin topunu aldı. 

Onda ki, şöhrəti aləmi sardı, 

Tutub canavarın boynunu qırdı. 

Qırdı pəncəsini, öldürdü şiri, 

Ona tabe oldu sübhün şəmşiri. 

Ox atıb qart daşı tikərdi daşa, 

Elə bil tikilmiş ipək qumaşa. (64,65) 

 

Fiziki bacarıq və keyfiyyətlərin mahiyyəti və əhəmiyyətini 

şərh edərkən Nizaminin hikmət dolu misralarına istinad edən müəl-

lim, burada bir cəhəti də xüsusi qeyd edir ki, şair fiziki kamilliyi 

təkcə kişilərdə deyil, eyni zamanda qadınlarda da görmək istəyirdi. 

Təsadüfi deyil ki, onun sevə-sevə yaratdığı qadın obrazlarının əksə-

riyyəti (Məhin Banu, Şirin, Nüşabə və s.) dərin zəkası, mənəvi zən-

ginliyi və gözəlliyi ilə yanaşı, fiziki bacarıq və keyfiyyətləri : at 

çapması, ox atması, çövkan oynaması, hünərli və cəsarətli və güclü 

olması ilə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Məsələn, Məhin Banunu 

(“Xosrov və Şirin” poemasının qəhrəmanlarından biri) vəsf edər-

kən onun gözəlliyi ilə yanaşı, şair, kişi kimi cürətli olmasını da 

xüsusi qeyd edir: 

 

Şəmira adlanır o göyçək qadın, 

Böyükdür mənası bu gözəl adın. 

Cürətdə kişidən heç geri durmur, 

Böyük olduğundan Məhin Banudur. (57,63) 

 

Məhin Banunun xidmətçiləri olan yetmiş gözəl qızı tərənnüm 

edən şair daha çox onların hünərinə, cəsarətinə, “fil dişini”, “aslanın 

çəngini” qoparan gücünə diqqəti cəlb edir: 
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Gözəllikdə keçən olmaz onları, 

Kefdə keçirərlər qışı, baharı. 

Fil dişini, aslanın çəngini onlar, 

Gücə qalsa birdən dartıb qoparar. 

Bir hücum çəksələr alışar aləm, 

Məğribdən Məşriqə qarışar aləm. (yenə orada, səh.66) 

 

Şairin yaratdığı qadın obrazları içərisində İsgəndər kimi əzə-

mətli və zəhmli bir dünya fatehini həm öz ağlı və fərasəti, həm də 

hünər və cəsarəti ilə mat qoyan Bərdə hökmdarı Nüşabə xüsusilə 

fərqlənir. Dahi şair Nüşabənin öz dili ilə onun qəhrəmanlığını belə 

vəsf edir: 

 

Erkək tinətliyəm olsam da qadın, 

Hər işi bəllidir mənə dünyanın. 

Mən də bir aslanam, düşünsən bir az, 

Aslanın erkəyi, dişisi olmaz. 

Qara bulud kimi gurlasam kinlə, 

Qılınc tüstüsündən yanar su belə. 

Aslanlar buduna basaram mən dağ, 

Nəhənglər yağından yaxaram çıraq.(37,212) 

 

Yeməyin gigiyenasının fiziki tərbiyədə rolunu yüksək qiymət-

ləndirən “Məktəb pedaqogikası”nın müəllifi (prof. N.Kazımov) fik-

rini əsaslandırmaq üçün bir neçə atalar sözünü və Ə.Caminin bir 

bənd şeirini misal çəkir. (120,368) Fikrimizcə, burada N.Gəncə-

vinin yeməyin gigiyenası və onun insan sağlamlığı üçün əhəmiyyəti 

ilə bağlı öyüd və nəsihətlərinə istinad etmək daha məqsədəuyğun 

olar. Məsələn, az yeməyin sağlamlıq üçün əhəmiyyəti, çox yeməyin 

zərəri barədə “Sirlər xəzinəsi” poemasının “Xilqətin gözəlliyi” və 

kamalın qüdrəti adlı söhbətində şair çox sadə dillə başa salır ki, 

normadan artıq yemək insana faydalı olsaydı, onda çox yeyənlər 
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hamıdan uzun ömür sürərdi. Az yemək insana rahatlıq, çox yemək 

isə əksinə – əzab-əziyyət verir: 

 

Qarnın doldurmağın hamballıq olar sənə, 

Yüngüllüyün ağırlıq, sanballıq olar sənə. 

Əgər çox yaşasaydı çox yeyənlər cahanda, 

Çox yemişlər yaşardı, ölüm olmazdı onda. 

Demə gəldi-gedərdir, nədir qiyməti ömrün. 

Azlığına görədir qədir-qiyməti ömrün. 

Az yeyib, çox dincəlmək məziyyətdir insana, 

Çox yemək narahatlıq, əziyyətdir insana. (75,102-103) 

 

Yenə həmin poemanın on yeddinci söhbətində (“Heysiyyəti 

qorumaq”) şair, bir daha çox yeməyin sağlamlığa, hətta, ağıla mənfi 

təsirindən bəhs edərək, insanları öz heysiyyətini, insanlıq xislətini 

qorumağa, hərislikdən, acgözlükdən uzaq olmağa, pəhriz saxlamağa 

səsləyir: 

 

Çox yeməyə, toxluğa çalışmağın yaxşıdır? 

Az yeməyə, pəhrizə alışmağın yaxşıdır? 

Aslan azca yeyir ki, şikar alan olubdur, 

Atəş doymaq bilmir ki, tez qaralan olubdur... 

Çox yeməkdən kütləşər, ağlın kəm olar sənin, 

Reyhan kimi qəlbinə qüssə, qəm dolar sənin.  

(yenə orada, səh.136) 

 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində fiziki tərbiyənin vasitələ-

rindən biri kimi gün rejiminə, o cümlədən, yuxu rejiminə xüsusi yer 

verilmiş, proqram materialının şərhini qüvvətləndirən misallara isti-

nad edilmişdir. Əlbəttə, burada dahi Nizaminin hikmətli kəlamları-

na da müraciət etmək faydalı olar. Məsələn, “İsgəndərnamə”də dahi 

filosof Əflatunun (Platonun) dili ilə şair insanlara məsləhət görür ki, 

çox yatmasınlar, yatanda da ayıq olsunlar. Çünki bu, insanın yo-

rulub əldən düşməsinə, sinir sisteminin pozulmasına səbəb ola bilər: 
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Bu qədər nə üçün yataq dünyada? 

Yuxu da ölümə bənzər mənada. 

Bunu doğru, dürüst bilməyən insan. 

Çünki bir-birinə bunlar çox bənzər. (37, 516) 

 

Yenə Əflatunun dili ilə şair başa salır ki, həm ziyadə yatmaq, 

həm də yuxusuz qalmaq insanın sağlamlığı üçün eyni dərəcədə 

zərərlidir: 

 

O qədər xəbərsiz yatma ki, haşa, 

Yetmışkən sel gəlib başından aşa. 

Yuxusuz, yeməksiz qalma ki, bədən 

Süstləşib, yorulub düşər qüvvədən.  

   (yenə orada, səh.512 – 513) 

 

Müasir elmi pedaqogikaya görə, fiziki tərbiyənin başlıca vasi-

tələrindən biri də zərərli adətlərə qarşı mübarizədir. “Məktəb pe-

daqogikası” dərsliyində müəllif bu vasitənin əhəmiyyətinə xüsusi 

diqqət yetirmiş, fikrini aydınlaşdırmaq və əsaslandırmaq məqsədilə 

bir neçə atalar sözünü misal göstərmişdir (120,373). Həmin misal-

larla yanaşı, fikrimizcə, burada N.Gəncəvinin müvafiq kəlamlarına 

istinad etmək həm dərsin (mühazirənin) emosional təsir gücünü 

qüvvətləndirmək, idrak maraqlarını inkişaf etdirmək, həm də 

təlimin tərbiyələndirici funksiyasını yüksəltmək baxımından səmə-

rəli nəticə verə bilər. Belə müdrik kəlamlardan bir neçəsini nümunə 

göstərək. Dərslikdə zərərli adətlər içərisində birinci yerdə alkoqollu 

içkilərə meyllilik qeyd olunmuş, ona qarşı mübarizənin zəruriliyi 

göstərilmişdir. (yenə orada) “Sirlər xəzinəsi”nin on dördüncü söh-

bətində (“Haqsızlıq və doğruluq”) şair sərxoşluğun insan sağlam-

lığına zərərini xüsusi qeyd edir; başa salmağa çalışır ki, şərab və 

digər spirtli içkilər təkcə insanın sağlamlığına qənim deyildir, eyni 

zamanda onun ağlını əlindən alır, şüursuz vəziyyətə salır: 
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Halaldır demişdilər hər məqamda bu meyə, 

Sonra haram etdilər ağla düşməndir deyə. 

Çox da dünya qəmini pərən salan şərabdır, 

Ağa, içmə, ağlını əldən alan şərabdır. 

Çaxır duz tək ciyərdə yanan odu söndürər, 

Əyyaşların boğazında, inan, odu söndürər. 

İçmə, huşyar eyləməz o içdiyin mey səni, 

Yaddan çıxar varlığın, şərab eylər key səni. 

Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük, 

Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük. (75,124) 

 

“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində prof.N.Kazımov ilk dəfə 

olaraq fiziki tərbiyənin vasitələri sırasına “psixoloji amillərin nəzərə 

alınması”nı da daxil etmiş, burada iki amil: ( 1) qəm-qüssə; 2) 

əsəbilik) üzərində xüsusi dayanmış, onların sağlamlığa mənfi təsiri-

ni izah etmək üçün bir neçə atalar sözünə müraciət etmişdir. Bir- 

birilə sıx bağlı olan hər iki amil haqqında dahi şairin “Xəmsə”sində 

hikmətli beytlər kifayət qədərdir və onlardan qeyd olunan proqram 

materialının şərhi zamanı faydalanmaq mümkündür. Müəllimlərə 

kömək məqsədilə şairin qəm-qüssə və əsəbilik, onların sağlamlığa 

mənfi təsiri barədə bəzi kəlamlarını nümunə göstərməyi məqsədə-

uyğun hesab edirik. 

“Sirlər xəzinəsi”ndə: “Hər insanın şadlığa, qəhəri var dünya-

da; Sevincin də, qəmin də təhəri var dünyada”, – deyən şair, “Xos-

rov və Şirin”də məsləhət görür ki: Boşla qəmi, qəmə dəyməz bu 

dünya” və anlatmağa çalışır ki: “İnsan məyusluğa düşdüyü zaman 

xeyli uzaq düşür xilas yolundan”. “Leyli və Məcnun” poemasında: 

“Aləmi şad keçir, bil, aləm budur; Çəkmə dünya qəmi, əsil qəm 

budur” deyərək insanları qəm-qüssədən uzaq olmağa çağıran şair 

“Yeddi gözəl” poemasının sonunda bir daha bu məsələyə qayıdaraq 

məsləhət verir ki: 

 

Nə qədər bu torpaq, yel, atəş, su var, 

Ol qəm aləmindən hər zaman kənar. (64,304) 
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Şair yaradıcılığının zirvəsi olan “İsgəndərnamə” poemasında 

da qəmin, kədərin, əsəbiliyin sağlamlığa mənfi təsirini dönə-dönə 

qeyd edir ki və belə hallara qarşı mübarizə aparmağı məsləhət bilir. 

Məsələn: 
 

Əlində nə qədər var isə imkan, 

Çalış ki, şən keçsin hər nəfəs, hər an. 

Qəlbimiz hər zaman şən olmalıdır, 

Kin, tamah bədənə atəş nalıdır. 

Ömrə sərmayədir aldığın nəfəs, 

Kədərə tapşırmaq əbəsdir, əbəs! (37,366) 

 

Mühazirə və seminar məşğələləri ilə yanaşı, “Fiziki tərbiyənin 

ümumi məsələləri” mövzusu ilə bağlı sərbəst işlərin təşkili zamanı 

da N.Gəncəvi irsinə müraciət mümkün və əhəmiyyətlidir. Müəllim 

həmin mövzu ilə əlaqədar digər işlərlə bərabər aşağıdakı sərbəst 

işlərin hazırlanmasını da təklif edə bilər: 

1. Fiziki sağlamlığın əhəmiyyəti haqqında N.Gəncəvinin 

fikirləri 

2. N.Gəncəvi fiziki bacarıq və keyfiyyətlər haqqında 

3. “Xəmsə”də fiziki tərbiyə məsələləri 

4. N.Gəncəvi fiziki tərbiyənin vasitələri haqqında 

5. “Xəmsə”də fiziki tərbiyə ilə bağlı gigiyenik bilik və 

bacarıqlar 

6. Fiziki sağlamlığın əqli və əxlaq tərbiyəsində rolu haqqında 

N.Gəncəvinin fikirləri 

Məlum olduğu kimi, tərbiyənin başlıca tərkib hissələrindən 

(sahələrindən) biri də estetik tərbiyədir. Təsadüfi deyildir ki, “Mək-

təb pedaqogikası” dərsliyində prof. N.Kazımov bu mövzuya on üç 

səhifəlik ayrıca fəsil (XXVI fəsil. Estetik tərbiyənin ümumi məsələ-

ləri) həsr etmiş, burada proqram materiallarının şərhində Azərbay-

canın və Şərqin bir sıra mütəfəkir-şairlərinin (S.Ə.Şirvani, Ş.İ.Xətai, 

Sədi Şirazi, Ə.Cami) müvafiq fikirlərinə istinad etdiyi halda, 

N.Gəncəvini yada salmamışdır. Hərçənd ki, dahi Nizaminin poezi-
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yasında estetik tərbiyə ilə bağlı zəngin fikir və mühakimələr, hikmət 

dolu beytlər olduqca çoxdur. Nümunə üçün qeyd olunan mövzunun 

tədrisi zamanı müəllimin müraciət edə biləcəyi bəzi misallara diqqət 

yetirək. 

Proqram materialına uyğun olaraq, müəllim, “gözəlliyin mən-

bələri”ndən biri kimi “təbiətdə gözəllik” məsələlərini şərh edərkən 

dahi şairin poeziyasında təbii gözəlliklərin mahir rəssam fırçası ilə 

təsvir edildiyini qeyd edir və fikrini əsaslandırmaq üçün “Leyli və 

Məcnun” poemasından aşağıdakı bədii parçaya diqqəti cəlb edir : 

 

Çəmənlər başına bürümüşdü şal, 

Lalənin yanağı olmuşdu xal-xal. 

Hələ nəzər yetir bənövşələrə, 

Zülfünü darayıb tökmüşdü yerə... 

Cül rəngli Günəşdən açıb nilufər 

Suyun qarşısında atmışdı sipər. 

Şümşad tellərinə açıb şanəni, 

Nar gülü yığırdı nara danəni. (74,113) 

 

Qeyd olunan bədii parça ilə auditoriyada estetik ab-hava ya-

radan müəllim onu da vurğulayır ki, dahi şair burada Leylinin Vətə-

ni olan Ərəbistanın qumlu səhralarını deyil, doğma yurdu Azərbay-

canın təbii gözəlliklərini tərənnüm etmişdir. Filosof-şairin bütün 

poemalarında yaratdığı əsrarəngsiz təbiət mənzərələrinin təhlili 

göstərir ki, o doğma yurdunun təbii zənginliklərinə dərindən bələd 

olmuş və ondan ilham alaraq, təkrarolunmaz gözəllik lövhələri 

yaratmışdır. Bu lövhələrdə biz məhz Azərbaycan təbiətinin bəzəyi 

olan bitki və heyvan lövhələrinə rast gəlirik. Məsələn: bənövşə, 

nərgiz, lalə, yasəmən, nilufər, süsən, lilpar, qızılgül, çinar, şümşad, 

salxım söyüd, turac, qırqovul, kəklik, göyərçin, bildirçin, bülbül, 

qumru, maral, ceyran, cüyür... və s. 

Şairin mahir rəssam fırçası ilə yaratdığı belə bədii lövhələr bir 

daha təsdiq edir ki, gözəlliyin başlıca mənbələrindən biri məhz tə-

biətdir. Doğma yurdumuzda bu mənbədən ilham alaraq təbiət 
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gözəlliklərini ən yüksək bədii boyalarla tərənnüm edən şair, yazıçı 

və rəssamların (N.Gəncəvi, Ş.İ.Xətai, M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, S. 

Vurğun, H.Arif, M.Araz, Z. Yaqub, B.Kəngərli, S.Bəhlulzadə, T.Sa-

lahov, M.Abdullayev və s.) daha çox olması məhz Azərbaycanın 

ecazkar təbii mənzərələri ilə bağlıdır. 

“Gözəlliyin mənbələri” paraqrafında dərslik müəllifi haqlı 

olaraq, cəmiyyətdəki, o cümlədən, insandakı gözəlliklər haqqında 

şərhə daha geniş yer vermişdir.(120,377) Bu imkandan səmərəli 

istifadəyə çalışan müəllim, dahi şairin müvafiq kəlamlarından fay-

dalana bilər. Məsələn, dərslikdə müəllif yazır: “Müdriklərimiz gö-

zəlliyi əsasən insanlarda, onların rəftarında görmüşlər”(yenə orada). 

Həmin fikri əyaniləşdirmək və əsaslandırmaq məqsədilə müəllif 

S.Ə.Şirvaniyə istinad etmiş, onun aşağıdakı sözlərini misal 

çəkmişdir: 

 

“Xoşbəxt ol, oğul, gülər üzlü, 

Milh göftarlı, şəkər sözlü. 

Olma dünyada qəmtəriri əbus, 

Ki görənlər üzün ola məyus”.(yenə orada) 

 

Göründüyü kimi, bu nümunə elə də uğurlu seçilməmişdir. 

Belə ki, cəmi dörd misradan ibarət olan bu bədii parçanın iki 

misrası, yəni tən yarısı fars-ərəb mənşəli qəliz ifadələrlə (“milh 

göftarlı”, “qəmtəriri əbus”) ağırlaşdırılmışdır. Həm də müəllif bu-

rada həmin ifadələrin izahını verməmişdir. Ona görə də burada 

dərslik müəllifinin insan gözəlliyi haqqında yuxarıda qeyd olunan 

fikrini əsaslandırmaq üçün dahi Nizaminin ölməz poeziyasına isti-

nad etməyini daha məqsədəuyğun hesab edirik. Müəllim, ilk öncə 

tələbələrin diqqətinə çatdırır ki, N.Gəncəvi “kamil insan” konsepsi-

yasına sadiq qalaraq, “gözəllik” anlayışına da hərtərəfli yanaşmış, 

ideal gözəlliyə malik obrazlar yaratmağa nail olmuşdur. Onun 

estetik baxışları sistemində insan gözəlliyi mərkəzi yer tutur. Şairin 

yaratdığı gözəl insan obrazlarından hər biri zahiri və daxili-mənəvi 

zənginliklərinin vəhdətilə səciyyələnir. Məcnun, Leyli, Bəhram, 
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Xosrov, Şirin, Fərhad, Nüşabə, İsgəndər və s.obrazların hər biri 

təkcə zahirən gözəl deyil, onların ağlı, əxlaqı, davranışı, abır-həyası, 

ədası, bir sözlə, bütöv mənəviyyatı gözəldir. Məsələn, “Sirlər 

xəzinəsi”ndə şair, könül hökmdarının gözəlliyini belə vəsf edir: 

 

Camalının günəşi qamaşdırar baxanı, 

Gözlərinin incisi naxışlayar yaxanı. 

İşvələri duzludu, dodaqları baldımı, 

Hüsnündən gözəllərdə bir gözəllik qaldımı? (4,94) 

 

“Xosrov və Şirin” poemasının qəhrəmanı Şirin təkcə “aytək 

nur saçan camalı”, “ahu gözləri” ilə deyil, “naz-qəmzəsi”, “min qəl-

bə həyəcan salan söhbəti”, dərin zəkası, abır-həyası, yerişi-duruşu, 

nümunəvi davranışı ilə gözəldir (bax: 57, səh.62-66). Şairin böyük 

məhəbbətlə tərənnüm etdiyi Leyli də, Şirin kimi həm “ay kimi” 

camallı, həm saf əxlaqı və kamallı, “dünyanın həyalı dilbəri”dir: 

 

Hələ saf qalmışdı o gözəl dilbər, 

Kamalı olmuşdu dillərdə əzbər. 

Camalı Ay kimi, süd işıqlıydı, 

Boyu sərv kimi yaraşıqlıydı... 

Dünyanın həyalı bir dilbəriydi, 

Gənclik dastanının Ģah əsəriydi. (74,78-79) 

 

Analoji misallar şairin qalan digər poemalarında (“Yeddi 

gözəl”, “İsgəndərnamə”) da kifayət qədərdir. Burada bir məsələni 

də xüsusi qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. “Kamil insan” 

konsepsiyasına axıradək sadiq qalan və insanı “təbiətin şah əsəri” 

hesab edən dahi Nizami bəzən insan gözəlliyi ilə təbiət gözəllikləri-

ni müqayisə edir və həmin müqayisədə birinciyə daha çox üstünlük 

verir. Bu fikri əsaslandırmaq üçün, müəllim, tələbələrin diqqətini 

“Leyli və Məcnun” poemasından aşağıdakı bədii parçaya yönəldir: 
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Bənövşə zülfündən aldıqca işıq, 

Camalı güllərə olsun yaraşıq. 

Boy atmaq öyrətsin sərvə özündən, 

Utansın yasəmən onun üzündən. (yenə orada, səh.114) 

 

Gözəlliyin mənbələrindən biri də incəsənət əsərləridir. Prof. 

N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində yazır: “İnsanlar bir 

çox halda təbiət və cəmiyyət hadisələrinə, insan xarakterinə münasi-

bətlərini, hiss və həyəcanlarını, sevinc və kədərlərini incəsənət əsər-

lərində: musiqidə, nəğmədə, rəsmdə, şeirdə və yaradıcılığın digər 

növlərində ifadə edirlər. Incəsənət, mədəniyyət və ədəbiyyat nümu-

nələri də gözəllik mənbəyinə çevrilə bilir” (120, 377 – 378). 

“Musiqini, nəğməni insanın ən gözəl xisləti hesab edən N.Gəncəvi-

nin poeziyasının özü gözəlliyin ən təsirli və ecazkar mənbələrindən 

biridir,” – deyən müəllim qeyd olunan fikrini və dərslikdəki müva-

fiq proqram materiallarının şərhini əsaslandırmaq məqsədilə şairin 

gözəlliyi tərənnüm edən bəzi misralarını nümunə göstərir. Məsələn, 

“İsgəndərnamə” poemasında şair “Taysız gözəl”i vəsf edərkən 

yazır: 

 

Birinci, gözəldir, bərabəri yox, 

Can alır, cənnətdə belə pəri yox. 

İkinci güclüdür, həm də döyüşkən! 

Qaçmaz döyüş günü mərd kişilərdən. 

Üçüncü, yox səsdə ona bir bədəl, 

Şən, şaqraq nəğməsi Zöhrədən gözəl. 

Gözəl səs dalınca pəsdən, ucadan, 

Nəğməsindən yatar həm quş, həm ilan. (37,308) 

 

Bədii parçanın qısa təhlilinə tələbələrin diqqətini cəlb edən 

müəllim göstərir ki, şairin fikrincə, gözəl musiqi, şən, şaqraq nəğmə 

nəinki insanda estetik əhvali-ruhiyyə yaradır, hətta, heyvanlara 

emosional təsir göstərir. 



   161   A       a 

Pedaqogikanın tədrisi prosesində dahi Nizaminin hikmətli 

kəlamlarına istinad etmək baxımından geniş imkan yaradan mövzu-

lardan biri də “Ekoloji tərbiyənin ümumi məsələləri”dir. Mövzunun 

əhəmiyyətini nəzərə alan prof. N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası” 

dərsliyində ekoloji tərbiyə məsələlərinə geniş yer vermiş, proqram 

materiallarının şərhini asanlaşdırmaq, əyaniləşdirmək və əsaslandır-

maq məqsədilə atalar sözlərinə, Məhəmməd peyğəmbərin müdrik 

kəlamlarının roluna xüsusi diqqət yetirmişdir. (120, 388 – 395) 

Fikrimizcə, mövzu üzrə proqram materiallarının şərhində emosio-

nallığı və mühazirənin tərbiyəvi təsir gücünü yüksəltmək məqsədilə 

dahi Nizaminin təbiətin qorunmasının zəruriliyi haqqındakı müdrik 

kəlamlarından da istifadə imkanları mövcuddur və həmin imkanları 

reallaşdırmaq zəruridir. Konkret misallar əsasında belə imkanlardan 

bir neçəsini nəzərdən keçirək. 

“Ekologiyanın cəmiyyətlə əlaqədar aspektləri”ni şərh edərkən 

prof. N.Kazımov yazır: “Tibb elmində sübut olunmuşdur ki, mühit 

amillərinin: havanın, suyun, torpağın, bitkilərin, ərzağın ekoloji və-

ziyyəti insan orqanizminə bu və ya digər formada təsir göstərir; 

ekoloji cəhətdən təmiz mühit sağlamlığı möhkəmləndirir; çirklənən 

mühit isə xəstəliklərə səbəb olur” (yenə orada, səh.388 – 389). 

Dərslik materialını konkret nümunələr əsasında daha aydın və də-

rindən başa salmaq üçün, müəllim, Nizaminin poeziyasına istinad 

edir və xüsusi vurğulayır ki, tibb elminin hələ inkişaf etmədiyi, 

“ekologiya” anlayışının mövcud olmadığı XII əsrdə dahi şair təmiz 

havanın əhəmiyyəti, çirkli havanın isə xəstəliklər törətməsini poetik 

dillə qələmə almışdır. Məsələn, “Yeddi gözəl” poemasının qəhrəmanı 

Bəhram Gur anadan olanda münəccimlər və onun atasına məsləhət 

görürlər ki, oğlunun yaşamasını istəyirsə (şahın əvvəlki övladları 

anadan olan kimi ölərmiş), onu Ərəbistana göndərsin. Şah razı olur, 

Bəhram burada dörd il qaldıqdan sonra onu böyüdən Neman deyir: 
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...Bu torpaq istidir, bu hava quraq, 

Nazikdir, incədir bizim şahzadə, 

Bir elə yer gərək ona dünyada, 

Ucalsın göylərə başı, qəlbi şad, 

Açsın asimanda ta ki, qol-qanad. 

Şimal kəsimindən pərvəriş alsın. 

Bir lətif havada yerləşib qalsın. 

Rahatlıq içində yaşasın hər an, 

Nə quru torpaqdan, nə də buxardan 

Qoy fitrət gövhəri zərər görməsin, 

Daim təmiz qalsın, xətər görməsin. (64, 57 – 58) 

 

Göründüyü kimi, şair burada təmiz havanın sağlamlıq üçün 

vacibliyini, çox quru və tozlu havanın isə zərərli olduğunu aydın 

göstərir. Müəllim daha sonra çirkli havanın zərəri haqqında şairin 

“İsgəndərnamə” poemasında yazdığı aşağıdakı misraları auditoriya-

nın nəzərinə çatdırır: 

 

Əgər sağlam olsa hava bu zaman, 

Dəydiyi şeylərə yetirməz ziyan. 

Yox, əgər olarsa havada zəhər, 

Dəydiyi hər şeyi yəqin məhv edər. (37, 490) 

 

“Ekologiya və siyasət” məsələsini şərh edən prof. N.Kazımov 

yazır: “Azərbaycan Respublikasında ekologiya məsələləri, ətraf mü-

hitin qorunması dövlət səviyyəsində həll olunmağa başlanmışdır. 

Bu məqsədlə bir sıra qərarlar da qəbul edilmişdir”. (120,389) 

Buradaca müəllim qeyd edir ki, dahi Nizami bu məsələnin (təbiətin 

mühafizəsinin dövlət səviyyəsində təşkil olunması) zəruriliyini Bəh-

ram Gurun nümunəsində səkkiz yüz əlli il əvvəl göstərmişdir. Belə 

ki, şahın dövlət, dövlətin şah olduğu bir dövrdə Bəhram ceyranları, 

cüyürləri ovlayarkən, əvvəla, onları yaralamazdı, ya kəməndə salır, 

ya da “sadəcə əllə tutardı”. İkincisi isə, tutduğu ceyranların yaşına 

baxırdı: dörd yaşına çatmayana qıymaz, açıb buraxardı: 
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Yıxsaydı yüz guru əgər yan-yana, 

Qıymazdı dörd yaşı qurtarmayana. 

Onun bir beləcə adəti vardı: 

Gənc gurun qanını haram sayardı. (64,68). 

 

Bəhram şahın heyvanlara qayğıkeş münasibətinin üçüncü sə-

ciyyəvi cəhəti budur ki, o, kəməndə saldığı ceyranlara öz damğasını 

vurdurduqdan sonra onları azadlığa buraxdırardı və bu damğanı 

görən ovçuların heç biri həmin təbiət gözəllərini öldürməyə cəsarət 

etməzdi: 

 

Hər tutduğu gura vurardı damğa, 

“Sərdar ol, – deyərdi, – bütün ovlağa.” 

Minindən birini kim tutsa əgər, 

Şahın damğasını görərkən öpər, 

Yaxşılıq keçərdi yadından ancaq, 

Açardı bəndini, buraxardı sağ. (yenə orada) 

 

“Bəhramın ova çıxması və gurları dağlaması” adlanan bu bə-

dii parçanın sonunda, şair, öz dövründəki “qolugüclülərdən” şika-

yətlənərək yazır: 

 

O gurlar ovlayan Bəhram çağında 

Gurlara qurtuluş vardı dağında. 

Qolu güclülərdən ölkəmizdə, bax, 

Qarışqalar belə olmuş sinədağ. (yenə orada) 

 

Qeyd olunan nümunələrin qısa təhlilindən müəllim belə ümu-

miləşdirmə aparır: dahi Nizami Bəhram şahın timsalında öz dövrü, 

eləcə də özündən əvvəlki və sonrakı dövrlər üçün xas olmayan yük-

sək ekoloji təfəkkür və mədəniyyət nümayiş etdirərək, insanları 

təbiətə insani-əxlaqi münasibət göstərməyə, təbii sərvətləri qoruma-

ğa çağırır. Əlbəttə, Bəhram şahın canlılara olan insani və qayğıkeş 
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münasibəti mütəfəkkir şairin poetik fantaziyasının məhsulu olan 

mütərəqqi ekoloji tərbiyə ideyası idi. Bu ideyanın diqqəti çəkən və 

əhəmiyyətli cəhəti ondadır ki, cəsarətli şair, təbiətə amansız zülm 

edən “qolugüclülər”i kəskin tənqid atəşinə tutur, təbii gözəlliklərə 

və sərvətlərə qayğıkeş münasibəti birinci növbədə şahlarda (dövlət 

başçılarında) görmək istəyir. 

“Ekologiya və mədəniyyət” məsələlərini şərh edərkən prof. 

N.Kazımov yazır: “Ayrı-ayrı adamların, hətta, xalqın mədəni səviy-

yəsi ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinə təsir göstərir. Mədəni səviy-

yəsi yüksək olan adamların, xalqın ekoloji mühiti nisbətən sağlam, 

mədəni səviyyəsi aşağı olan adamların ekoloji mühiti isə nisbətən 

çirkli olur”(120,389). Bu qısa qeyddən başqa həmin məsələ barədə 

dərslikdə heç nə deyilmir. Ona görə də müəllim əlavə edir ki, dahi 

Nizami hələ XII əsrdə bu fikri “İsgəndərnamə” poemasında irəli 

sürmüşdür. Belə ki, poemada şair, İsgəndərə ibrət dərsi vermək 

üçün onu “ədalət yurdu” adlandırdığı naməlum – öz poetik fantazi-

yasının məhsulu olan bir şəhərə gətirir. Bu şəhərdə bağlar, bağçalar 

hasarsız, qoyun sürüləri çobansız, evlərin qapısı qıfılsızdır. Buna 

baxmayaraq, burada heç bir oğurluq baş vermir. Burada hamı bir-

birinə əl tutur, bir-birinin sevincinə-kədərinə şərik olur. Var-dövlət 

bərabər paylanır. Bu şəhərin “nəcib əhli”, “düzlükdən başqa yol” 

tanımır, “fitnə axtarmır”, “qan tökmür”, “xəsislik bilmir”, “dilinə 

yalan gətirmir”, “qızıla, gümüşə” aldanmır, “xəbərçilik” sevmir, heç 

kimdən “zorla” “bir arpa qədər” də olsa heç nə almır. Mədəni-əxlaqi 

səviyyəsi yüksək olan “nəcib şəhər əhli” eyni zamanda təbiətə, 

xüsusilə, canlılara, hətta, vəhşi heyvanlara qarşı qayğıkeş münasibə-

ti, yüksək ekoloji mədəniyyəti ilə başqalarından fərqlənir: 

 

Bizdən qaçmaz əsla vəhşi heyvanlar, 

Vermərik onlara əziyyət, azar. 

Ehtiyac olanda gur, cüyür, ceyran, 

Özləri axışıb girər qapıdan. 

Ovlamaq istəsək onlardan əgər, 

Ovlarıq ehtiyac duyulan qədər. 
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Lazım olmayanı biz nahaq yerə, 

Qırmarıq, ziynətdir onlar çöllərə. (37, 575) 

 

Hikmət dolu bu misraların qısa təhlilindən sonra, müəllim, 

alınan nəticəni belə ümumiləşdirir: göründüyü kimi, dahi Nizami, 

hələ səkkiz yüz əlli il əvvəl təbiətə münasibətin yüksək əxlaq və 

ekoloji mədəniyyətdən asılı olduğunu anlatmağa çalışmış, ekologi-

yanın dərslikdə qeyd olunmayan daha bir aspektini (“Qırmarıq, 

ziynətdir onlar çöllərə” – estetik istiqaməti; estetik zövqü yüksək 

olan adamlar, xalqlar təbiəti daha çox sevir, onu qorumağa çalışır) 

göstərmişdir. 

Ekoloji tərbiyənin mühüm vəzifələrindən biri təbiəti qoruma-

ğın zəruriliyini anlatmaqdır. Mütəfəkkir şair bu məsələyə “Sirlər 

xəzinəsi” poemasında xüsusi yer ayırmış, insanlara təbiətin qorun-

ması zərurətini anlatmağa çalışmışdır: 

 

Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən, 

Hər canlının şirindir canı ona əzəldən. 

Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada, 

Hər canlı da sənin tək bir incidir dünyada. 

Qan bahası istəyən çoxdur deyə can alma, 

Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can alma (75, 97). 

 

Qeyd olunan misraları təhlil edərək, müəllim, şairin bu misra-

lardakı məqsədini tələbələrə çatdırır: gördüyünüz kimi, burada dahi 

mütəfəkkir üzünü bəşər övladına tutaraq başa salmağa, anlatmağa 

çalışır ki, ey dünyanın əşrəfi insan, sən öz varlığınla birinci olsan da, 

hər bir canlı da sənin kimi canlıdır, “bir incidir”, qiymətlidir, təbiət-

də öz dəyəri var. Sənə öz canın şirin olduğu qədər hər bir canlının 

da canı özü üçün şirindir. Bir halda ki, can verməyə qüdrətin yoxdur, 

onda heç bir canlını məhv etməyə çalışma. 

“Ekoloji tərbiyədə müdrik kəlamların rolu” məsələsini şərh 

edən prof. N.Kazımov öz dərsliyində heyvanların qorunması barədə 

ulularımızın bir sıra kəlamlarını qeyd edir: “Onlar, məsələn, bildir-
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mişlər: “Ahunu öldürən xeyir tapmaz” (120,393). Buradaca müəllim 

əlavə edir ki, ulularımızın müdrik fikirlərindən, inam və etiqadından 

bəhrələnən dahi Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında – “Məc-

nunun ahuları azad etməsi” hekayəsində Məcnunun dili ilə insanları 

başa salmağa çalışır ki, ahuları ovlamaq, qanını tökmək günahdır. 

Çünki, “onlar həyat üçün yaranmışlardır”. Bu təbiət gözəllərinin 

qanını tökənlər insanlıqdan uzaq – “zatı qurd” olanlardır: 
 

Ahuların başından götür tələni, 

Onları azad et, sevindir məni. 

Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır? 

Onlar həyat üçün yaranmışlardır... 

Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən 

İki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən. 

Qurd olsa bir adam zatında əgər, 

Bu qurd o ceyranın qanını tökər. (74, 121) 

 

Dərslikdə ağacların, yaşılllıqların qorunmasına dair bəzi atalar 

sözlərinə də yer verilmişdir. Məsələn : “Bar verən ağacı kəsməzlər”, 

yaxud: “Yaşıllığı çox olan diyarın məzarları az olur”. (120, 393) Bu 

atalar sözlərinə müəllim, dahi şairin zərb-məsələ çevrilən bəzi 

kəlamlarını da əlavə edir. Məsələn: “ağacı yıxanlar tez yıxılarlar” 

(57,346). Ulularımızın “Bar verən ağacı kəsməzlər” fikrini, görün, 

dahi Nizami qüdrətli sənətkar qələmi ilə necə gözəl ifadə edib”, – 

deyən müəllim, auditoriyanın diqqətini “İsgəndərnamə” poemasın-

dan aşağıdakı misralara cəlb edir: 

 

O meyvəli ağac olsun bəxtiyar, 

Sərin kölgəsində dincəlmək olar. 

Həm cana rahatlıq verər kölgəsi, 

Həm bəzər süfrəni dadlı meyvəsi. 

Dolğun bar vermişkən elə bir nihal 

Daim qalsın cavan, tapmasın zaval. 

Bar verən belə bir ağacı gerçək, 

Rəvamı baltanın ağzına vermək? (37, 97 – 98) 
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“Hüquq tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzusunun tədri-

si zamanı da dahi şairin müdrik kəlamlarından istifadə imkanları 

mövcuddur. Prof. N. Kazımov “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində 

yazır: “Uşaqların hüquq tərbiyəsində dövlət qanunları və hüquq nor-

maları ilə yanaşı müdrik kəlamlardan da istifadə olunur” (120,406) 

Müdrik kəlamların tükənməz xəzinəsi olan “Xəmsə”də hüquq 

tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər heç də az deyil. Nümunə üçün belə kəlam-

lardan bir neçəsini müəllimlərin diqqətinə cəlb etməyi məqsə-

dəuyğun hesab edirik. 

Məlum olduğu kimi, hüquq tərbiyəsi birinci növbədə hüquqi 

dövlətin qurulmasına xidmət edir. Hüquqi dövlətin təməl prinsiplə-

rindən biri ədalətdir. Hüquqi dövlət quruculuğunda ədalət prinsipi-

nin rolunu şərh edərkən, müəllim, dahi şairin bu barədəki kəlamla-

rından istifadə etməklə həm qeyd olunan anlayışın mahiyyətinin 

daha dərindən dərk olunmasını, həm N.Gəncəvi şəxsiyyətinə hör-

mət hissinin aşılanmasını, həm də auditoriyada emosional – estetik 

şəraitin yaradılmasını təmin edə bilər. Belə kəlamlardan bir neçə-

sinə diqqət yetirək. “Sirlər xəzinəsi” poemasında (“Ədalətli və in-

saflı olmaq haqqında şaha nəsihət” adlı ikinci söhbətdə) şair başa 

salmağa çalışır ki, hər bir hökmdar, dövlət başçısı birinci növbədə 

müqəddəs olmalıdır, çünki müqəddəslik özü bir şahlıqdır. Müqəd-

dəslik qazanmaq istəyən şah “ədalət sahibi” olmalıdır. Ölkəni 

zorakılıq, zülmkarlıqla deyil, yalnız ədalətlə, qanunçuluğa əməl 

etməklə abad etmək olar: 

 

Zülmkarlıq dağıdar, bərbad eylər ölkəni, 

Ədalət səadətlə abad eylər ölkəni... 

Ədalətin – müjdəçi, bu dünyada şad eylər, 

Ədalətin işidir, – ölkəni abad eylər. 

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman, 

Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman (75, 75 – 76). 
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Hüquqi dövlətin səciyyəvi əlamətlərindən biri də “Şahın qa-

nun deyil, qanunların şah” olmasıdır. “Xosrov və Şirin” poemasında 

bu ideyanı təbliğ edən şair belə hesab edir ki, qanunların “şah” 

olduğu hüquqi dövlətdə hər bir kəs kimliyindən asılı olmayaraq, 

qanunlara hörmət etməli, haqqı-ədaləti tapdalamamalı, törətdiyi 

cəzaya uyğun layiqli cəzasını almalıdır. Hətta həmin şəxs şahın oğlu 

olsa belə! Bu fikri aşılamaq məqsədilə şair, “Xosrovun şikar zamanı 

bir kəndlinin evinə getməsi” səhnəsini yaratmış və burada göstərir 

ki, cavan şahzadə (Xosrov) öz dostları ilə ova gedərkən bir kənddə 

kef məclisinə qurşanır, yoxsul bir kəndlinin evini əlindən alır, atı 

kəndlilərin tarlasını viran qoyur, nökəri bağdan üzüm oğurlayır. 

Xosrovun atası bütün bunları eşitdikdə bərk qəzəblənir, candan əziz 

balasına, onun nökərinə ciddi cəza verir, yoxsul kəndlinin bütün 

itirdiklərini özünə qaytarır. 

Qeyd olunan səhnənin sonunda şair, şahın (Xosrovun ata-

sının) həmin ədalətli hökmünü təqdir etməklə və müsbət nümunə 

kimi göstərməklə yanaşı, öz zəmanəsində belə haqqın - ədalətin 

olmamasından gileylənir: 

 

Doğma bir övlada əvvəl nə sayaq, 

Ədalətlə cəza verilirdi bax! 

Hanı o ədalət, o insaf hanı?! 

Verə öz oğluna belə cəzanı. 

İndi yüz yoxsulun tökülsə qanı, 

Nahaq qan tökənə bir cəza hanı? (57,58) 

 

N.Gəncəvinin təhsil, təlim, tərbiyə və şəxsiyyətin inkişafı ilə 

bağlı fikirlərinin rolunun daha geniş, sistemli öyrədilməsi baxımın-

dan “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” kursunun im-

kanları daha genişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu kurs üzrə 

mövcud dərs vəsaitlərinin (122,123) heç birində dahi şairin pedaqoji 

fikir və ideyaları öz dolğun və sistemli əksini tapmamışdır. Dahi 

şairin zəngin pedaqoji irsini dərindən öyrətmək üçün qeyd olunan 

kursun tədrisində ona ayrıca mühazirə və seminar məşğələsi həsr 
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etməyi zəruri sayırıq. Müəllimlərə kömək məqsədilə və mövcud 

dərs materialının azlığını nəzərə alaraq, həmin mühazirənin plan və 

ədəbiyyatını, qısa məzmununu burada qeyd etməyi məqsədəuyğun 

hesab edirik. 

 

Mövzu: “Nizami Gəncəvi təhsil, təlim və tərbiyə haqqında” 

 

Plan: 

1. Təhsil, təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri. Şəxsiyyətin 

inkişafına təsir edən amillər. 

2. Dünyagörüşü və ağıl tərbiyəsi 

3. Əxlaq və əxlaq tərbiyəsi məsələləri 

4. Estetik tərbiyə ilə bağlı fikirlər 

5. Təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə məsələləri 

6. Əmək tərbiyəsi və iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlər 

7. Fiziki tərbiyə haqqında 

8. Hüquq tərbiyəsinə aid fikirlər 
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Mühazirənin məzmununu metodik vəsaitin həcmini nəzərə 

alıb qısa tezislər formasında qeyd edirik. 

 

1. Təhsil, təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri: 

- Kamil insanın – əqli zənginliyi, əxlaqi saflığı, fiziki kamil-

liyi özündə ehtiva edən şəxsiyyətin formalaşmasında elmin, təhsilin 

və tərbiyənin rolu şübhəsizdir, ancaq özünütəhsilin və özünütər-

biyənin əhəmiyyəti daha böyükdür; 

- Şəxsiyyətin inkişafında irsiyyətin rolu böyükdür, lakin 

həlledici deyil; “bəzən daşdan gövhər”də doğa bilər; 

- Şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu da az 

deyil; mərifətli elmli adamlarla oturub-durmaq lazımdır ki, həmin 

keyfiyyətlər sənə də keçsin; əlverişsiz, qeyri-sağlam mühitdə təlim-

tərbiyə vermək – “şoran torpağa toxum” əkməyə bənzər; “vəhşi ilə 

dost” olan “vəhşi adətilə ömr edər”; 

- Əmək fəaliyyətinin də şəxsiyyətin formalaşmasında rolu çox 

böyükdür; halal zəhmət insanlarda yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin 

inkişafına, boş-boşuna gəzib tüfeyli həyat sürmək isə mənfi əxlaqi 

sifətlərin yaranmasına səbəb olur; 
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- Yaxşı təşkil olunmuş təlim, hətta, “korazehin” adamları alim 

səviyyəsinə qaldırmağa, insanın əxlaqını saflaşdırmağa qadirdir; 

- Təlim-tərbiyə işinin müvəffəqiyyəti, hər şeydən əvvəl, müəl-

limdən, tərbiyəçidən, eyni zamanda şagirdin elmə marağından, 

bacarıq və istedadından asılıdır; 

- Təlim və tərbiyədə müəllimin rolu əvəzsizdir; müəllim bilik 

və yaxşı tərbiyə vermək üçün özü yüksək biliyə sahib olmalı, 

şagirdlərini böyük məhəbbətlə sevməlidir; şagird nə qədər istedadlı 

olsa da, müəllimə ehtiram və hörmətlə yanaşmalı, lovğalıq 

etməməlidir; müəllimin üzünə ağ olmaq, şagirdi məhvə düçar edər; 

- Təlim-tərbiyə işinin səmərəli nəticəsi həm də yaş dövrlərinin 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqdan asılıdır; uşağın təhsili, təlimi və 

tərbiyəsi ilə vaxtında məşğul olmaq vacibdir. 

2. DünyagörüĢü məsələləri və ağıl tərbiyəsi ilə bağlı 

fikirləri: 
- Ağıl insanın ruhudur, ağılsız insan quru bədəndir; 

- Hər bir valideynin şah və ya nökər olmasından asılı ol-

mayaraq, ən böyük arzusu ağıllı övlad tərbiyələndirməkdir; ata üçün 

ağıllı övladdan qiymətli heç nə yoxdur; 

- İnsanı “əjdahasifət” heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət 

ağıldır, kamaldır; 

- Ağlın çırağı elmdir,dərin bilikdir; 

- Ağıllı insan “öyrənməyi ar bilməyən”, hər gecə biliyə “bir 

qapı açan”, “hər gizli xəzinədən bir dürr” çıxarmağı bacaran, uzaq-

görən, “sözünü yüz ölçüb, bir biçdikdən” sonra söyləyən, nadanlar-

dan uzaq qaçan, sevdiyi peşənin, sənətin kamil ustası olan, ən çətin 

məqamlarda səbrlə, təmkinlə hərəkət edən adamdır; 

- Ağıl tərbiyəsinin başlıca vəzifəsi zəngin dünyagörüşə, elm-

lərin sirlərinə dərindən bələd olan, hər şeyi kamil bilən insan 

yetişdirməkdir; 

- Ağıl tərbiyəsinin əsas vasitəsi təlimdir; başlıca yolu öyrən-

məkdir, gecə-gündüz çalışmaqdır; 

- Ağıl tərbiyəsinin mühüm vasitəsi olan təlim prosesində 

müəllimin rolu əvəzsizdir; ağıllı şagird yetişdirmək üçün müəllim 
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özü zəngin dünyagörüşə, ensiklopedik biliklərə və humanist qəlbə 

malik olmalıdır; ən ağıllı şagird müəllimin üzünə ağ olmayan, onun 

sözlərinə diqqətlə qulaq asan, ondan öyrənməyə səylə çalışandır; 

- Ən yaxşı padşah zəngin dünyagörüşə, bütün elmlərin 

əsaslarına sahib olan, elmə, alimlərə, ağıllı adamlara yüksək qiymət 

verən, ölkəni ağıllı məsləhətlər əsasında idarə edən hökmdardır. 

3. Əxlaq və əxlaq tərbiyəsi məsələləri haqqında. 

3.1 Şairin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri onun 

pedaqoji görüşləri sistemində mərkəzi yer tutur. 

3.2. Humanist şair-pedaqoqun əxlaqi görüşlərinin “nüvə”sini 

insanpərvərlik ideyası təşkil edir. Onun insanpərvərlik anlayışına 

görə: 

- İnsanpərvərlik bəşər övladının “parlaq gövhəridir”, insan olan 

hər bir kəs insanları sevməlidir: “əgər insansansa, insanlığı sev!”; 

- Hər bir bəşər övladı ilk növbədə ata-anasını sevməli, onlara 

dərin ehtiram göstərməlidir; hər bir valideynin borcu isə uşağının 

boya-başa çatması,yüksək təlim-tərbiyə alması,kamil insan kimi 

yetişməsi üçün əlindən gələni əsirgəməməkdir; 

- İnsanpərvərliyin əsas əlamətlərindən biri xeyirxahlıqdır, 

yaxşılıqdır; insan var-dövləti ilə deyil, yaxşı ad qazanması, xeyirxah 

əməlləri ilə şan-şöhrət qazanıb, əbədiyyətə qovuşa bilər; 

- Yaxşılığı, xeyirxahlığı hər adama deyil, qanan adamlara 

etmək lazımdır, çünki həyasız, qəddar, yaramaz adamlara yaxşılıq 

etmək - yaxşı adamlara yamanlıq etmək deməkdir; 

- İnsan olan hər kəs hər zaman insanlarla yaşamalıdır: “insan-

la yaşayan mərddir, kişidir; kimsəni sevməmək namərd işidir”; 

insan insana dost olmağa çalışmalıdır, çünki “bir olsa yoldaşın, dos-

tun əməli, daşdan su çıxardar onların əli”; “nifaq olan yerdə fəlakət 

də var, səadət günəşi birlikdən doğar”; 

- Hər kəslə dostluq etmək düzgün deyildir, elə dost seçmək la-

zımdır ki, dar gündə səni “torda” qoyub qaçmasın; əsil dost odur ki, 

dostunun eybini üzünə desin, onun sirrini isə gizli saxlasın; “yaxşı 

ad qazanmış gözəl dost” insan üçün var-dövlətdən daha üstündür; 
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- İnsan olan hər bir kəs insanpərvər olmaqla yanaşı, vətən-

pərvər olmalıdır; vətənpərvərlik, vətəni sevməklə bitmir, əsl 

vətənpərvərlik Vətəni yadelli işğalçılardan qorumaqdır; 

3.3. İnsanpərvərlik və vətənpərvərliklə yanaşı, N.Gəncəvinin 

yüksək qiymətləndirdiyi, təqdir və təbliğ etdiyi, aşılamağa çalışdığı 

əxlaqi keyfiyyətlər aşağıdakılardır: 

- İnsan həyatda son nəfəsinədək “düzlük qapısını döyməyə 

həvəs göstərməlidir”; çünki “dünyanın nicat yolu” düzlükdədir; 

doğruçuluq insanı hər yerdə və hər zaman qoruyan “zireh”dir; doğ-

ruçuluq “vicdan tərəzisidir”, “ürəyin düzlüyü” isə “ədalət mi-

zanıdır”; 

- İnsanın əxlaqi saflığının, mənəvi gözəlliyinin əsas əlamətlə-

rindən biri namus, ar-ismət, abır-həyadır; “Əgər məhəbbətdə olmasa 

ismət, o, şəhvət hissidir, deyil məhəbbət”; 

- İnsan öz namusunu, ar-ismətini qorumaq üçün şirin canından 

belə keçməyi bacarmalıdır; 

- İnsanın yüksək əxlaqının başlıca göstəricilərindən biri də 

onun sadəliyi, təvazökarlığıdır; təvazökarlığı olmayan insan, başını 

dik tutan “ilana” bənzər; xalqın, elin gözündə ucalmaq istəyirsənsə, 

onun önündə əyilməyi bacarmalı və sadə davranmalısan; 

3.4. Mütəfəkkir şair-pedaqoq, Böyük tərbiyəçi olan dahi Niza-

mi müsbət əxlaqi keyfiyyətləri geniş təbliğ və təqdir etdiyi kimi, 

insanın mənəviyyatını korlayan, onu cılızlaşdıran, fəlakətlərə düçar 

edən, bütün insanlara, bütövlkdə cəmiyyətə zərər yetirən mənfi əx-

laqi sifətləri də ciddi tənqid atəşinə tutur, onlara qarşı ardıcıl və qə-

tiyyətli mübarizə aparır. Onun ən çox nifrət etdiyi və görmək istə-

mədiyi, islah etməyə çalışdığı mənfi əxlaqi sifətlər aşağıdakılardır: 

- tənbəllik və meşşanlıq; 

- haqsızlıq və vicdansızlıq; 

- yaltaqlıq və ikiüzlülük; 

- xəbislik və paxıllıq; 

- tamahkarlıq, hərislik və xəsislik; 

- lovğalıq, dikbaşlıq və təkəbbürlülük; 

- qorxaqluq və satqınlıq; 
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- böhtançılıq və yalançılıq və s. 

3.5. Dahi şair-pedaqoq əsərlərində qeyd olunan mənəvi key-

fiyyətlərin əhəmiyyətini şərh etməklə yanaşı, əxlaq tərbiyəsinin bir 

sıra üsul, vasitə və tərzlərini də göstərmişdir. Məsələn: 1) faydalı işə, 

halal zəhmətə cəlb etmək; 2) əxlaqi söhbət; 3) öyüd-nəsihət, məslə-

hət və göstəriş vermək; 4) inandırmaq və ruhlandırmaq; 5) müzakirə 

və dialoq; 6) tərbiyələndirici situasiyanın yaradılması; 7) rəğbət-

ləndirmə (tərifləmək, alqışlamaq, hədiyyə almaq, təqdir etmək və s.) 

və cəzalandırma (məzəmmət etmək, danlamaq, şikayətlənmək, 

etirazını bildirmək, məhrum etmək, ibrət dərsi vermək və s.) 

4. Estetik tərbiyə ilə bağlı fikirlər. 

4.1. Dahi Nizaminin estetik baxışları sistemində kamil insan 

gözəlliyi mərkəzi yer tutur. “İnsanın zahiri də, qəlbi də, hərəkətləri 

də gözəl olmalıdır – bax budur Nizami estetik görüşlərinin əsl ma-

hiyyəti” (124,133). Dünyanın “əşrəfi” olan insanın gözəlliyi ilə bağ-

lı şairin fikir və ideyalarını belə ümumiləşdirmək olar: 

- “kamil insan” – zahiri gözəlliyi zəngin mənəviyyatı ilə 

ahəngdar surətdə vəhdət təşkil edən insandır; 

- “təbiətin şah əsəri” olan insan öz ülviyyəti və gözəlliyi ilə 

dünyada birincidir, hər şeydən qiymətlidir; 

- insanın hər şeyi: zahiri də, ağlı da, əxlaqı da, davranışı da, 

danışığı da gözəl olmalıdır; 

4.2. Estetik tərbiyənin, estetik hiss və duyğuların ən təsirli va-

sitələrindən biri təbiətdəki gözəlliklərdir. İnsan və təbiət gözəllikləri 

vəhdət təşkil edir. İnsana estetik hiss və duyğular aşılayan, ilhamına 

qol-qanad verən təbiət özünün “şah əsəri” olan insanla birlikdə daha 

gözəldir. 

4.3. Estetik tərbiyənin ən qüdrətli vasitəsi sözdür. Söz “dün-

yanın şərəfi”, “cahanda cilvələnən ilk gözəl”, “düşüncənin munisi”, 

“dünyanın sərvəti, inci qaş-daşdır”. 

4.4 Musiqi, rəssamlıq, memarlıq estetik tərbiyənin ən qüdrətli 

vasitələrindəndir. Musiqisiz insanın həyatı susuz səhraya bənzər; 

musiqini, nəğməni sevmək – insanın mənəvi gözəlliyinin ən zəruri 

əlamətlərindən biridir. 
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5. Təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə məsələləri. 

5.1. “Şairin təliminə görə təbiət vahid, bölünməz bir orqa-

nizmdir. İnsanlar da təbiətin bir hissəsidir. Təbiətin hər bir üzvü 

müəyyən bir vəzifə ifadə edir. Təbiətin bir üzvünün zədələnməsi 

onun bütün cisminə xələl gətirə bilər, bunun nəticəsində də insanlar 

çox böyük təhlükəyə düçar olar. Təbiətdə heç bir artıq üzv yoxdur, 

heyvanlar da insanlar kimi cana malikdir, onlar yalnız şüur etibarilə 

bizdən aşağı pillədə dururlar. Odur ki, insanlar heyvanları öz 

nəfslərinin əmrlərinə görə məhv etməməlidirlər”. (125, 17) 

5.2. Təbiətin son əsəri, şərəfi, şanı olan insan öz varlığı ilə 

dünyada “birinci” olsa da, hər bir canlı da insan qədər dəyərli “bir 

incidir”. 

5.3. İnsan hər zaman öz ülviyyətini qorumalı, təbii gözəllik-

lərdən yalnız zövq almağa çalışmalı, canlıları məhv olmaqdan xilas 

etməli, onlardan səmərəli bəhrələnməyə səy göstərməli, öz xeyirxah 

əməlləri ilə təbiəti daha da gözəlləşdirməli, onun korlanmasına yol 

verməməlidir. 

5.4. Təbiətin korlanması, bitki və heyvanların məhv edilməsi 

son nəticədə insanın özünün məhvinə səbəb ola bilər; “ağacı 

yıxanlar tez yıxılarlar”. 

5.5. Ölkənin təbii zənginlikləri və gözəlliklərinin qorunmasın-

da dövlət başçısı və məmurlar öz əməlləri, təbiətə qayğıkeş 

münasibətləri ilə hamıya nümunə olmalıdırlar. 

6. Əmək tərbiyəsi və iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirləri. 

6.1. “İnsanı əmək yaratmışdır” tezisinin müəllifi hesab olunan 

alman alimi F.Engelsdən hələ səkkiz yüz il əvvəl “həyat əməkdir” 

ideyasını irəli sürmüş dahi Nizaminin əmək tərbiyəsi və peşəyönü-

mü ilə bağlı fikirlərinin qısa məğzi belədir: 

- əmək fəaliyyəti insan şəxsiyyətinin formalaşmasında başlıca 

amillərindən biridir; 

- insan həyatının əsasını təşkil edən əmək həm maddi fira-

vanlıq, həm də şan-şöhrət mənbəyidir; 

- insan mənəviyyatının saflığı onun halal, namuslu əməyindən 

çox asılıdır; 
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- əmək, zəhmət eyni zamanda ağıl tərbiyəsi və fiziki tərbi-

yənin başlıca amilləridən biridir; 

- “zəhmət tikanı” insanı “qanına qəltan” etsə də, o, namuslu 

əməyindən əl çəkməməli, kimsəyə möhtac vəziyyətinə düşməməli, 

“it kimi” yad süfrəsinə göz dikməməli, öz halal qazancı ilə ya-

şamalıdır; 

- insan təkcə özü üçün deyil, xalq və cəmiyyət üçün yorulma-

dan, usanmadan çalışmalıdır ki, dünya onun əməli sayəsində 

“zərxara” geyinə bilsin; 

- qəflət yuxusunda qalıb müftəxorluq, avaraçılıq, meşşanlıq 

edən kəslər heç olmasa arılardan, qarışqalardan və digər heyvanlar-

dan zəhmətsevərliyi, çalışqanlığı öyrənsinlər; 

- həyatda hər bir peşənin öz gözəlliyi, özünəməxsus yeri və 

dəyəri var; başlıcası, peşəni düzgün seçib onun kamil ustası olmaq-

dır: “kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaq-

çılıqdan”; 

- “insanı öldürən həkim” olmaqdansa, heç olmamaq yaxşıdır; 

- ölkədə hər kəs öz peşəsi, öz sənəti ilə məşğul olmalıdır, əks 

təqdirdə ölkədə xaos hökm sürər, fəlakət törəyər; 

- ölkə başçısı hər bir sənətkarın, hər bir peşə sahibinin əmə-

yini layiq olduğu qədər qiymətləndirməliir. 

6.2. Dahi şairin iqtisadi tərbiyə ilə bağlı fikirlərinin başlıca 

tezislərini belə ifadə etmək olar: 

- insan üçün ən faydalı keyfiyyətlərdən biri qənaətcillikdir; bu 

keyfiyyətə malik olmayanların sonu, nə qədər var-dövləti olsa da, 

yoxsulluqdur; 

- iqtisadi bolluğun, əmək məhsuldarlığının başlıca şərtlərindən 

biri halal zəhmətdir, mayaya haram qatmamaqdır, “şeytanla şərikli 

dən” əkməməkdir; 

- əkinçilikdə yüksək məhsul əldə etməyin mühüm amilləri:   

a) əkini vaxtında əkmək; b) əkin üçün sağlam toxum seçmək; c) ona 

qulluq üçün əlləri dəmirə çevirib kürəyin tərini axıtmaqdır; 
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- ölkə başçısı ölkənin iqtisadi tərəqqisi üçün məsuliyyət 

daşımalı, əhalini iqtisadi tənəzzüldən, açlıq təhlükəsindən qorumaq 

üçün qabaqlayıcı ehtiyat tədbirləri görməlidir. 

7. Fiziki tərbiyə haqqında 

Şairin fiziki tərbiyə ilə bağlı fikirləri onun “kamil insan” – 

hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət konsepsiyasında mühüm yerlərdən 

birini tutur. Həmin fikirlər aşağıdakılardır: 

- kamil insan əqli zənginliyi və əxlaq saflığını özündə ehtiva 

etməklə yanaşı, fiziki cəhətdən də möhkəm və sağlam olmalıdır; 

- xəstə adamın fikri və sözü də “xəstə” olar; 

- fiziki cəhətdən kamil olan insan qorxmaz, iradəli, hünərli, 

cəsarətli, “şir ürəkli”, “aslan biləkli” və “zirəkdən zirək” olmalıdır; 

- kişilərlə yanaşı, qadınlar da fiziki cəhətdən kamil, cəsarətli 

və hünərli, “erkək tinətli” olması ilə fərqlənməlidirlər; 

- fiziki sağlamlığın başlıca amillərindən biri düzgün qidalan-

maqdır; insan öküz və eşşək kimi çox yeməyə meyl göstərməmə-

lidir: çox yeyənlər heç də çox yaşamır; ancaq həddindən az yemək 

də düzgün deyil, bu, “canın əldən getməsinə” səbəb ola bilər; qida-

lanma zamanı yeməyin tərkibinə diqqət yetirilməlidir; 

- fiziki tərbiyədə mühüm rol oynayan yuxu rejiminə ciddi 

əməl etmək vacibdir: insan ölümə bənzəyən yuxuya aludə olmama-

lıdır; 

- orqanizmin sağlamlığına ciddi zərər yetirən amillərindən biri 

də sərxoşluqdur; şərab nəinki sağlamlığa böyük zərər yetirir, eyni 

zamanda onun ağlını başından çıxarır, key vəziyyətə salır, “aqilliyin 

üstündən qələm” çəkir; 

- insanın sağlamlığına, fiziki tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən 

amillərdən biri də bədbinlik, əsəbilik, qəm-kədərdir; insan ən çətin 

anlarında belə nikbin olmağa, şadlanmağa çalışmalı, qəmi, kədəri 

yaxın buraxmamalıdır, çünki, “qum nəmi çəkdiyi kimi, qəm də 

qəmi çəkir”; xəstə adam özünə ürək-dirək verib “sağlamam” desə 

daha tez sağalar; 

- fiziki sağlamlığa böyük təsir göstərən təbii amillərdən, xü-

susilə, təmiz havadan və saf sudan səmərəli istifadə etmək vacibdir; 
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unutmaq olmaz ki, “bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd 

olur o da”. 

8. Hüquq tərbiyəsinə aid fikirlər. 

Şairin “ədalətli cəmiyyət” konsepsiyasının mərkəzində duran 

başlıca ideya budur ki, ideal cəmiyyətin yaradılması birinci növbədə 

ölkə başçısının ədalətli, şahın qanun deyil, qanunların şah olmasın-

dan asılıdır. Şair öyrədir ki: 

- ən gözəl cəmiyyət qanunların şahlıq etdiyi, haqq - ədalət 

tərəzisinin düzgün işlədiyi cəmiyyətdir; 

- ədalətli cəmiyyət və hüquqi dövlət quruculuğu birinci növ-

bədə ölkə başçısından, “adil hökmdar”dan asılıdır; 

- ölkə başçısı birinci növbədə öz ədaləti ilə bütün vətəndaşlara 

nümunə olmalıdır; 

- ən varlı və ən qüdrətli hökmdarlar yalnız “ədalətli ölkə baş-

çısı” adını qazanmaqla əbədiyyətə qovuşa bilərlər; 

- qanunlara hörmət və əməl etmək vəzifəsindən və mənsə-

bindən asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə vacibdir; qanun-

çuluğu pozan, haqsızlığa yol verən hər bir kəs kimliyindən asılı 

olmayaraq, layiq olduğu cəzanı almalıdır; 

- öz səhvini başa düşüb dərindən peşmançılıq keçirənlərin 

günahı “adil hökmdar” tərəfindən əfv edilə bilər. 

Qeyd olunan mühazirəyə aid aşağıdakı mövzularda sərbəst 

işlər təklif olunur: 

1. N.Gəncəvinin “kamil insan” konsepsiyası. 

2. Təhsil, təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri ilə bağlı Niza-

minin fikir və ideyaları. 

3. N.Gəncəvi şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən amil-

lər haqqında. 

4. Ağıl tərbiyəsinin mahiyyəti və əhəmiyyətli ilə bağlı 

N.Gəncəvinin fikirləri. 

5. “Xəmsə”də vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələləri. 

6. Nizami poeziyasında insanpərvərlik ideyaları. 

7. Dostluq və yoldaşlıq haqqında Nizaminin fikirləri. 
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8. Sadəlik və təvazökarlıq “Xəmsə”də əsas əxlaqi keyfiyyət-

lərdən biri kimi. 

9. N.Gəncəvi poeziyasında namusluluq və halallıq haqqında 

fikirlər. 

10. Əməksevərlik – Nizamiyə görə mühüm əxlaqi keyfiyyətdir. 

11. N.Gəncəvi poeziyasında ağıl, əxlaq və əmək tərbiyəsinin 

qarşılıqlı əlaqəsi. 

12. “Xəmsə”də əməyə məhəbbət və əmək adamlarına hörmət 

məsələləri. 

13. N.Gəncəvi poeziyasında estetik tərbiyə məsələləri. 

14. İnsanın mənəvi gözəlliyi barədə N.Gəncəvinin fikirləri. 

15. Nizami poeziyasında təbiət – gözəlliyin başlıca mənbələ-

rindən biri kimi. 

16. N.Gəncəvi estetik tərbiyənin qüdrətli vasitələrindən biri 

kimi musiqinin rolu haqqında. 

17. İnsanın fiziki kamilliyi haqqında Nizaminin fikirləri. 

18. N.Gəncəvi fiziki keyfiyyət və bacarıqlar haqqında. 

19. Fiziki tərbiyənin vasitələri haqqında N.Gəncəvinin fikirləri. 

20. “Xəmsə”də iqtisadi tərbiyə məsələləri. 

21. N.Gəncəvinin ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikir və ideyaları. 

22. Nizaminin hüquq tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri – “ədalətli 

cəmiyyət” konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi. 

Sərbəst işlərin yerinə yetirilməsi üçün müəllim mühazirədə 

qeyd etdiyi elmi-pedaqoji ədəbiyyatla yanaşı, “Xəmsə”nin yeni 

nəşrindən (107, 108, 109. 110, 111) istifadə etməyi məsləhət görür. 

Ali pedaqoji məktəblərdə seçmə fənn kimi nəzərdə tutulan 

Sosial pedaqogika, Pedaqoji etika, Pedaqoji ustalığın əsasları, Mək-

təb və valideyn, Ailə tərbiyəsi və s. kursların tədrisi prosesində də 

dahi Nizaminin ölməz pedaqoji fikir və ideyalarından istifadə 

imkanları heç də az deyil. Həmin imkanlardan səmərəli istifadə 

qeyd olunan kursların tədrisi keyfiyyətlərini yüksəltmək, öyrədilən 

biliklərin həcmini genişləndirmək, onları dərinləşdirmək və daha da 

möhkəmləndirməklə yanaşı, gələcəyin müəllimlərinə dahi şairi həm 
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də bir mütəfəkkir-pedaqoq, böyük tərbiyəçi kimi sevdirmək 

baxımından əhəmiyyətlidir. 

Ali pedaqoji məktəblərin magistratura pilləsində tədris olunan 

Ali məktəb pedaqogikası, Ümumi pedaqogika, Pedaqogika tarixi, 

Pedaqogikanın müasir problemləri və s.kursların tədrisi prosesində 

də dahi şairin təhsil, təlim və tərbiyəyə aid hikmətli kəlamlarından 

istifadə etmək mümkün və zəruridir. Magistr dissertasiyası mövzu-

larını müəyyənləşdirərkən dahi şair-pedaqoqu unutmaq olmaz. 

Beləliklə, qeyd olunan çoxsaylı nümunələr, konkret misallar 

göstərir ki, ali pedaqoji məktəblərin hər iki pilləsində pedaqogika 

elminin bütün sahələrinin (qollarının) tədrisi prosesində dahi Niza-

minin sonsuz dəryaya (təhsil, təlim, tərbiyəyə aid söz inciləri ilə 

dolu), tükənməz xəzinəyə bənzəyən pedaqoji fikir və ideyalarından 

istifadənin imkanları geniş, vasitə və yolları müxtəlif, əhəmiyyəti 

şübhəsizdir. 

 

 

2.2. Nizami Gəncəvinin fəlsəfi-psixoloji   

görüĢlərinin öyrədilməsi 

 

Pedaqoji görüşləri kimi, dahi mütəfəkkirin fəlsəfi baxışları da 

indiyədək onun adına layiq səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Doğ-

rudur, ölkəmiz öz müstəqilliynə qovuşduqdan (1991-ci il) sonrakı 

qısa zaman kəsiyində, formalaşmaqda olan milli ideologiyamız 

işığında dahi mütəfəkkirin fəlsəfi-elmi baxışlarının öyrənilməsinə 

həsr olunan tədqiqat işlərinin miqyası xeyli genişləndirilmiş, bir sıra 

dəyərli əsərlər, monoqragiyalar çap olunmuşdur. (47, 50, 127) 

Lakin bütün bunlar dahi mütəfəkkirin zəngin fəlsəfi baxışları müqa-

bilində yetərli hesab oluna bilməz. Dahi mütəfəkkirin fəlsəfi baxış-

larının ali məktəblərdə öyrədilməsi işinin səviyyəsini də yetərli 

hesab etmək çətindir. Belə ki, müstəqillik illərində Azərbaycanın 

filosof alimləri tərəfindən ali məktəblər üçün yazılmış fəlsəfə 

dərslikləri və dərs vəsaitlərində dahi Nizaminin fəlsəfi görüşlərinə 

layiq olduğu səviyyədə yer verilməmişdir. Fikrimizi əsaslandırmaq 
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üçün son illərdə işıq üzü görmüş bir neçə dərslik və dərs vəsaitini 

nəzərdən keçirək. 

Prof. Ağayar Şükürovun “ali məktəblər üçün dərslik” kimi 

işıq üçü görmüş “Fəlsəfə”sində 492 səhifəlik materialın cəmi yarım 

səhifəsi N.Gəncəviyə həsr olunmuşdur. (bax: 126, səh.194 – 195) 

Dərslikdə proqram materialının şərhi prosesində dahi mütəfəkkirə 

heç bir istinad edilməmişdir. 

Prof. A. Şükürovun “Fəlsəfə”sindən fərqli olaraq, prof. Maq-

sud Fərhadoğlunun “Fəlsəfənin əsasları” dərsliyində dahi Nizaminin 

fəlsəfi görüşləri haqqında xeyli material (beş səhifəyə yaxın) 

verilmişdir. (bax: 128, səh.73-78) Belə ki, dərsliyin “XIV – XVIII 

əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsi” adlanan IV fəslində Nizami Gəncəviyə 

xüsusi yer verilmiş, burada mütəfəkkir-şairin fəlsəfi görüşlərinin 

yığcam səviyyəsi öz əksini tapmışdır. Müəllif burada dahi Nizamini 

haqlı olaraq, “intibah, yeni dövr və maarifçilik fəlsəfəsinin” gör-

kəmli nümayəndələrindən biri kimi təqdim etmişdir. Bütün bunlarla 

yanaşı, böyük təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, müəllif, 

fəlsəfənin əsas kateqoriyaları və anlayışlarının şərhi zamanı Qərb 

ölkələrinin bir çox filosoflarının fikirlərinə dönə-dönə müraciət 

etdiyi halda, “Şərq intibahının zirvəsi olan humanist ideyaların” 

müəllifi adlandırdığı (yenə orada, səh.73) N.Gəncəvinin poetik 

irsinə heç bir yerdə istinad etməmişdir. Halbuki, prof. M.Fərhadoğ-

lunun özünün də dərslikdə qeyd etdiyi kimi, dahi Nizaminin “varlıq, 

kainat, insan, idrak, cəmiyyət, əxlaq və s.məhfumlara münasibətini 

ifadə” edən dəyərli fəlsəfi-poetik fikirləri kifayət qədərdir. Belə la-

konik ifadə tərzinə malik fəlsəfi-poetik fikirlərdən mücərrəd fəlsəfi 

kateqoriya və anlayışların şərhi prosesində istifadə etmək həm mü-

rəkkəb dərslik materialının yorucu olmasını aradan qaldırar, həm də 

dahi şairin eyni zamanda böyük mütəfəkkir-filosof, Şərq intibahının 

ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi öyrənilməsinə və gənc 

nəslə – gələcəyin filosoflarına sevdirilməsinə xidmət edərdi. 

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bir neçə konkret misala diqqət 

yetirək. Haqqında danışdığımız dərsliyin VI fəsli “Varlıq və materi-

ya” adlanır. (128, 122 – 138) Burada varlıq kateqoriyasının mahiy-
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yəti, həyati kökləri və növləri; materiya anlayışının formalaşması və 

mahiyyəti; hərəkət, məkan və zaman və s.məsələlər şərh olunur. 

Həmin məsələlərin şərhi müxtəlif fəlsəfi cərəyanların nümayəndələ-

rinin (Platon, Aristotel, Fales, Anaksimen, Heraklit, F.Engels və s.) 

fikirləri əsasında verilmişdir. Məlum olduğu kimi, qeyd olunan 

fəlsəfi kateqoriya və anlayışlar (varlıq, hərəkət, materiya, zaman, 

məkan və s.) haqqında Şərq mütəfəkkirlərinin, o cümlədən, dahi Ni-

zaminin də dəyərli fikirləri mövcuddur və onlara istinad edilməsinin 

əhəmiyyəti şübhəsizdir. Məsələn, dərslikdə müəllif dünyanın ilk, 

mütləq başlanğıcını, əsasını şərh edərkən bunu suda görən Falesin, 

havanı birinci hesab edən Anaksimenin, odu əsas kimi qəbul edən 

Heraklitin fikirlərinə istinad edir. Həmin fikirləri ümumiləşdirən 

mühazirə müəllimi, dahi Nizaminin qədim yunan filosofu Empe-

doklun kainatın əsasının dörd ünsürdən (od, su, hava, torpaq) ibarət 

olması fikrinə üstünlük verdiyini qeyd edir və “İsgəndərnamə” 

poemasında aşağıdakı misraları auditoriyanın diqqətinə çatdırır: 

 

Onlardan birinci – işıqlı oddur, 

Dünyanın ən yüksək tağı da odur. 

İkinci küləkdir, hərəkətdədir, 

Hərəkət etməzsə, bilinməz nədir. 

Üçüncü – sudur ki, təravət verər, 

Hər şeyə gözəllik, lətafət verər. 

Dördüncü torpaqdır tapdayır, əyyam, 

Tapdanan köksündən toz qalxır müdam... (37, 496) 

 

Qeyd olunan mövzunun (“Varlıq və materiya”) tədrisi zamanı 

“Hərəkət” kateqoriyasının mahiyyətini şərh edərkən bu barədə digər 

filosoflarla yanaşı, dahi Nizaminin də özünəməxsus baxışlarına isti-

nad etmək, böyük mütəfəkkirin materiyanın yaranmasında hərəkətin 

rolunu necə yüksək qiymətlədirdiyini sübut edən aşağıdakı misrala-

rına diqqəti cəlb etmək faydalı olar: 
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Əvvəl mövcud oldu tək bir hərəkət, 

Onu iki yerə ayırdı sürət. 

Bir-iki hərəkət gəlib bir yerə, 

Yeni bir hərəkət doğurdu hərə. 

Əvvəlki hərəkət ayrıldı yenə, 

Bu üçü qoşuldu biri-birinə 

Üç xətt zahir oldu üç hərəkətdən, 

Üç dövrə yarandı ondakı xətdən. 

Mərkəzdən ayrıldı həmin dövrələr, 

Yaranıb ortaya çıxdı bir cövhər. 

Cövhər keşməkeşdən doğub parladı, 

“Hərəkət eyləyən cism” oldu adı. (37, 494) 

 

Məlum olduğu kimi, fəlsəfənin başlıca kateqoriyalarından biri 

“insan” məfhumudur. Təsadüfi deyil ki, prof. M.Fərhadoğlu “Fəl-

səfənin əsasları” dərsliyində “insan” kateqoriyasının öyrədilməsinə 

xüsusi fəsil (VII fəsil) ayırmış və burada insan probleminin fəlsəfi 

təhlilinin aktuallığı, antropososiogenez və onun kompleks xarakteri, 

insana tarixi-fəlsəfi baxış, insanda təbii (bioloji) və ictimai (sosial) 

amillərin vəhdəti, insan həyatının mənası, həyat və ölüm və s. 

məsələlərin mahiyyətini yığcam şərh etməyə çalışmışdır. Həmin 

məsələlərlə bağlı dahi Nizaminin çox dəyərli fikirlərinin kifayət 

qədər olduğuna baxmayaraq, müəllif onlara istinad etməmişdir. 

Dərslikdəki bu boşluğu doldurmaq məqsədilə mühazirə müəllimi 

dahi Nizaminin “insan konsepsiyasından” bəzi fikirləri seçib öz 

şərhinə daxil edə bilər. Məsələn, insanı “ictimai varlıq” kimi 

səciyyələndirərkən bu barədə Aristotelin (“insan ictimai heyvan-

dır”) və K.Marksın (“insan ictimai münasibətlərin məcmuyudur”) 

dərslikdə verilmiş fikirləri ilə yanaşı, dahi Nizaminin müvafiq 

kəlamlarına da müraciət etmək daha səmərəli nəticə verə bilər. Belə 

kəlamlardan bir neçəsinə diqqət yetirək: “Əgər insansansa, insanları 

sev”, “İnsanla yaşayan mərddir, kişidir; kimsəni sevməmək namərd 

işidir”, “Vəhşi ilə dost olan vəhşi də olar” və s. 



   184   A       a 

Yaxud “insan həyatının mənası” haqqında K.Marksın (o insan 

həyatının mənasını “cəmiyyətə xidmət”də görürdü) və L.Tolstoyun 

(insan həyatının mənası onun fərdi “mənində”, yeməyində, geymə-

yində, yaşayış vasitələri əldə etməyində deyil, “ümumun, cəmiyyətin 

rifahı naminə” çalışmasındadır) dərslikdə verilmiş mücərrəd sözlə-

rindən səkkiz əsr əvvəl dahi Nizaminin söylədiyi yüksək kəlamları 

tərbiyəvi təsir (və təhsilin milli zəmin üzərində qurulması) baxımın-

dan daha səmərəli və daha məqsədəuyğun deyilmi?! Dahi şairin 

belə kəlamları isə belə kəlamları kifayət qədərdir. Məsələn : “Çalış 

öz xalqının işinə yara, geysin əməlindən dünya zərxara”; “Keçənlər 

bir çox şey əkmişdir bizə, biz də əkməliyik gənc nəslimizə”; “Hər 

şeyi özünçün əkmək nə yarar?”; “Xalqa xidmət sayılır kişilikdən 

nişana, xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana”; “Nə şəhvət, nə 

yuxu, nə də ki yemək, həyatın mənası olmasın gərək” və s. 

Göstərilən mövzuda “həyat və ölüm məsələsini şərh edərkən 

dərslik müəllifi (M.Fərhadoğlu) yazır: “L.N.Tolstoy insanın bioloji 

ölümünü qəbul etməklə, bütün yaradıcılığı boyu insanın mənəvi 

ölməzliyi ideyasını tərənnüm etmişdir” (128, 165). Məgər bu ideya 

L.Tolstoydan yeddi əsr əvvəl yaşamış dahi Nizaminin bütün poe-

malarının əsas leytmotivlərindən biri deyilmi?! Mütəfəkkir şair 

bütün yaradıcılığı boyu insanları, xüsusilə, var-dövlət hərislərini, 

zülmkarlıqla şöhrət zirvəsinə ucalmaq, ölməzliyə qovuşmaq istəyən 

hökmdarları, şahları, dünya fatehlərini başa salmağa çalışmışdır ki, 

əbədiyyətin – ölməzliyin ancaq bir yolu var: yüksək mənəviyyatlı 

insan olmaq! Yəni: ağıllı, ədalətli, vicdanlı, xeyirxah, səxavətli ol-

maq; “alnına yaxşılıq sikkəsini” çalmaq. Həmin ideyanı tərənnüm 

edən bir neçə beyti nümunə göstərək: 

 

Həmişə dünyada yaxşılıq axtar, 

Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var. 

 

*** 

Taleyin imtahanı canını alan oldu, 

Ədaləti dünyada əbədi qalan oldu. 
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*** 

 

Həyatı sevməklə sanma qalarsan, 

Nəfsini öldürsən, ölməz olarsan. 

 

Mənəvi ölməzlikdən bəhs edərkən müəllim, fikrini əsaslandır-

maq məqsədilə dahi şairin poetik kəlamları ilə yanaşı, onun şəxsi 

həyatını nümunə göstərir və bildirir ki, o, məhz dünya mədəniyyə-

tinin nadir incilərindən biri olan “Xəmsə”ni yaratmağa və bu yolla 

mənəviyyat zirvəsinə ucalmaqla əbədilik – mənəvi ölməzlik qazan-

mışdır. 

Özünün yazdığı kimi: 

 

Şeri oxunanda bu Nizaminin 

Özü də hər sözdə görünər yəqin. 

Gizlənib özünü verməzmi nişan 

Sənə hər beytində bir sirr danışan? 

Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır? 

Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır!” (57,362) 

 

Dahi şair böyük mütəfəkkir olmaqla yanaşı, dünya fəlsəfi fikir 

tarixinin bir çox nümayəndələri (Fales, Sokrat, Əflatun – Platon, 

Ərəstun – Aristotel, Hürmüz və s.), onların fəlsəfi təlimləri barədə 

Azərbaycanda ilk dəfə dəyərli elmi məlumatlar verən alimlərdən 

biridir. Çağdaş Azərbaycan fəlsəfə elminin görkəmli nümayən-

dələrindən olan prof.S.Xəlilov bu cəhətə diqqəti cəlb edərək yazır: 

“Azərbaycanda da fəlsəfi fikir tarixinə dair məlumatlar lap çoxdan, 

hələ orta əsrlərdən qələmə alınmışdı. Nizami Gəncəvinin “İsgəndər-

namə” əsəri (xüsusən “İqbalnamə”) bir sıra mühüm ümumbəşəri 

fəlsəfi ideyalar haqqında məlumat verilməsi baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, Nizami peşəkar fəlsəfə tarixçisi deyildi, 

lakin onu Azərbaycanda bu sahədə yazan ilk müəlliflərdən biri 

hesab etmək olar” (129,33) 
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Müəllif bu fikrini əsaslandırmaq üçün dahi şairin “İsgəndərna-

mə”də böyük ustalıq və mütəfəkkir fəhmi ilə yaratdığı “İsgəndərin 

yeddi alim ilə xəlvətə çəkilməsi” səhnəsini göstərir və əlavə edir ki: 

“O, (N.Gəncəvi – B.A) özündən əvvəl yaşayanların mövqeyini son-

rakı zamanların bilikləri ilə zənginləşdirir və yeni arqumentlər əlavə 

edir. Məsələn, Falesin (Nizamidə (Valis”) “hər şey sudan yaranmış-

dır” fikrini inkişaf etdirərək və təkmilləşdirərək digər aqreqat 

hallarının sudan neçə törəyə biləcəyinin elmi-bədii tərənnümünü 

verir; su seyrələndə od və hava, qatılaşanda torpaq yaranır: 
 

Mən də ərz eyləyim: dünyaya təməl, 

Məncə, su olmuşdur hər şeydən əvvəl. 

Qızğın hərəkətdən və çaxnaşmadan 

O yerə çatdı ki, od oldu əyan. 

İldırım buxardan ayırdı odu, 

Bundan rütubətli hava doğuldu. 

Suyun qatılığı getdikcə artdı, 

Həmin qatılıq da yeri yaratdı”.  

(yenə orada, səh.33 – 34) 

 

Fikrimizcə, dünya fəlsəfi fikir tarixinin öyrədilməsi zamanı 

müvafiq mövzuların tədrisi prosesində “dünya xalqlarının bir çox 

böyük filosofları haqqında” məlumatları dərinləşdirmək və onları 

poetik ifadələrlə əyaniləşdirmək, dinləyicilər üçün maraqlı etmək, 

mühazirədə yorğunluğu aradan qaldırmaq, emosional əhvali-ruhiy-

yə yaratmaq məqsədilə dahi Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasın-

dan uyğun iqtibaslara geniş yer vermək səmərəli nəticəyə nail ol-

maq üçün əlverişli pedaqoji-pxisoloji zəmin yarada bilər. Məsələn, 

mühazirədə məşhur yunan filosofu Platonun fəlsəfi təlimindən bəhs 

edərkən, müəllim, dahi şairin onun haqqında “İsgəndərnamə”nin 

“İqbalnamə” hissəsində yazdığı aşağıdakı misralara diqqəti 

yönəldir: 
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Bir kəs ki, əql ona ad verib: Qadir, 

Özü bildiyini özü nəql edir. 

Ayrıca yaradıb o, hər gövhəri, 

Vasitə olmayıb burda digəri. 

Hər gövhər bəzənib kəmalə yetdi, 

Ortadan ixtilaf, ziddiyyət getdi. 

Bir zidd qüvvələri bir yerə qatdı, 

Ağıllı, hünərli insan yaratdı. 

Bircə qarışqanın qanadında sən 

Tanrı qüdrətini görə bilərsən!” (37,499) 

 

Görün, cəmi bir neçə misrada dahi şair qədim yunan filosofu 

Platonun (Əflatunun) dünyanın yaranamaması haqqında fəlsəfi 

baxışlarını necə lakonik və dəqiq ifadə etmişdir. Burada “zidd qüv-

vələr” dedikdə, şair, bir-birinə zidd keyfiyyətlərə malik olan dörd 

ünsürü (su, od, hava, torpaq) nəzərdə tutmuşdur. Şair poetik ifadə-

lərlə bildirir ki, Əflatunun fikrirnə görə, dünyada hər bir şey, 

həmçinin, “ağıllı, hünərli insan” hər şeyə qadir olan Allah tərə-

findən yaradılmışdır. 

Digər fəlsəfə dərslikləri və dərs vəsaitlərində də dahi Nizami-

nin fəlsəfi görüşlərinə zəruri diqqət yetirilməmiş, Şərqin böyük 

mütəfəkkirlərindən biri kimi ona layiq olduğu səviyyədə yer ayrıl-

mamışdır. (bax:132;133; 134 və s.) 

Müstəqilliyimizin ilk illərində işıq üzü görmüş fəlsəfə üzrə 

dərslik və dərs vəsaitlərində dahi Nizamiyə layiq olduğu qədər yer 

verilməməsinin günahını, əlbəttə, müəlliflərdə görmək düzgün ol-

mazdı. Çünki Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərində dahi mütə-

fəkkirin fəlsəfi baxışları dövrün tələblərinə uyğun olaraq, “mark-

sizm-leninizm” ideologiyası baxımından birtərəfli qaydada tədqiq 

olunmuş, həm də kifayət qədər öyrənilməmişdir. Müstəqilliyimizin 

ilk illərində isə yuxarıda qeyd etdiyimiz bəzi əsərlər istisna olmaqla 

(həmin əsərlər də kommunist ideologiyasının təsirindən tam azad 

deyildir), dahi şairin fəlsəfi baxışlarının obyektiv və hərtərəfli öyrə-
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nilməsinə həsr olunan fundamental tədqiqatlar demək olar ki, aparıl-

mamışdır. 

Təkcə dahi Nizaminin deyil, Azərbaycanın digər görkəmli fi-

losoflarının (Bəhmənyar, E.Miyanəçi, Ş.Sührəvərdi, S.Urməvi, 

N.Tusi, M. Şəbüstəri və s.) da dərslik və dərs vəsaitlərində lazımi 

yer almamasının səbəblərindən birini “Fəlsəfənin əsasları” dərsliyi-

nin müəllifi prof. M.Fərhadoğlu belə izah edir: “... fəlsəfi elmlər 

üzrə müasir dövrün tələblərinə cavab verən, bəşəri-fəlsəfi sərvətləri 

və milli fəlsəfi dəyərləri vəhdətdə əks etdirən dərsliklər və dərs 

vəsaitləri hazırlanmasında əsaslı bir iĢ görülməmiĢdir. Bunun bir 

sıra səbəbləri vardır: əvvəla, keçmiş SSRİ şəraitində ictimai elmlər 

üzrə dərslik, dərs vəsaitləri və proqramlar mərkəzləşmiş qaydada, 

ancaq Moskvada hazırlanır, milli respublikalarda isə onlardan tərcü-

mə olunmaqla istifadə edilirdi; ikincisi də, milli respublikalarda 

həmin fənlər üzrə dərsliklər və dərs vəsaitləri hazırlamaq təcrübəsi 

olan müəlliflər çox az idi” (128,3). 

Akademik R.Mehdiyev prof.S.Xəlilovun “Fəlsəfə : tarix və 

müasirlik” (Fəlsəfi komparativistika) kitabına yazdığı “Fəlsəfi fikir 

tarixinin aktual problemləri” adlı “Ön söz”də bu vəziyyəti keçid 

dövrünün xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirir: “Marksizm-leninizm fəl-

səfəsindən və bütövlükdə kommunist ideologiyasından imtina etmiş 

Azərbaycan onun əvəzinə yeni bir ideologiya və yeni bir fəlsəfi 

sistem düşünməyə macal tapmadan, keçid dövrünün ziddiyyətləri 

ilə üz-üzə dayanmalı oldu. Müstəqil dövlət quruculuğu prosesi milli 

özünüdərk axtarışlarını sürətləndirsə də, müstəqilliyin ilk illərində 

yeni ideologiyanın, milli fəlsəfi fikrin formalaşması və ictimai 

şüurun inertliyi artıq hərəkətə gəlmiş böyük ictimai-siyasi proseslə-

rin elmi əsaslarla idarə olunmasına imkan vermədi... 

Müstəqillik əldə etmiş bir xalqın öz siyasi və iqtisadi azad-

lığını təmin etmək istiqamətindəki fəaliyyəti  müstəqil dövlət və tə-

sərrüfat quruculuğu ilə yanaşı, ilk növbədə milli tarixin, ədəbiyyatın, 

mədəni-mənəvi dəyərlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi, kommu-

nist ideologiyasının təsirindən azad edilməsi ilə müşayiət olunur” 

(130, 3 – 4). 
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Hörmətli akademikin bu konseptual müddəası baxımından 

dahi Nizaminin zəngin elmi-ədəbi, mədəni-mənəvi irsinin “yenidən 

nəzərdən keçirilməsi” və “kommunist ideologiyasının təsirindən 

azad edilməsi” istiqamətində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin təhlili 

göstərir ki, həmin işlər hələlik qaneedici səviyyədə deyildir. Şübhə 

etmirik ki, milli fəlsəfi fikrin formalaşması prosesi gücləndikcə dahi 

Nizaminin zəngin fəlsəfi baxışları olduğu kimi – kommunist 

ideologiyasının təsirindən tamamilə azad şəkildə öyrəniləcək və 

öyrədiləcək; o, Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixində öz layiqli yerini 

tutacaqdır. 

Dahi şairin fəlsəfi baxışlarının öyrənilməsində və öyrədilmə-

sində xüsusi xidmətləri olan prof.Zakir Məmmədov “Azərbaycan 

fəlsəfəsi tarixi” adlı irihəcmli (328 səhifə) və dərin məzmunlu kita-

bında dahi Nizamiyə geniş yer (10 səhifə) vermiş, onun fəlsəfi 

görüşlərini belə ümumiləşdirmiş və dəyərləndirmişdir: “Beləliklə, 

Nizami Gəncəvinin fəlsəfi düşüncələri: Allah və mövcudat, insan və 

cəmiyyət, elm və idrak haqqında mühakimələri öz parlaq məzmunu 

və mühüm elmi dəyəri etibarilə dövrün zəngin ideologiyası 

səviyyəsində idi” (131, 171). Hörmətli filosof-alimin bu elmi qəna-

ətini təqdir etməklə yanaşı, buradakı bir məqama (“dövrün zəngin 

ideologiyası səviyyəsində idi”) öz münasibətimizi bildirməyi məq-

sədəuyğun hesab edirik. Fikrimizcə, dahi Nizaminin bir çox mütə-

rəqqi fəlsəfi ideyaları, xüsusilə, “kamil insan”, “ədalətli cəmiyyət”, 

“təbiəti mühafizə” konsepsiyaları öz dövrünün səviyyəsindən çox 

yüksəkdə dayanması ilə fərqlənir. Təəssüflər olsun ki, öz zamanını 

səkkiz əsrdən daha çox qabaqlayan dahi mütəfəkkirin qeyd olunan 

konsepsiyalarının mahiyyəti indiyədək tam açılmayıb. Ona görə də, 

onun fəlsəfi baxışlarının gənc nəslə öyrədilməsi tələb olunan 

səviyyədə deyildir. 

Psixologiya fənni üzrə Sovet dövründə çap olunan dərslik və 

dərs vəsaitlərində də dahi Nizaminin psixoloji görüşlərinə səthi 

münasibətin şahidi oluruq. Çünki həmin kitablar da pedaqogika və 

fəlsəfə dərslikləri kimi Moskvada rus alimləri tərəfindən hazırla-

nırdı. Ona görə də, bu kitablarda dahi şairin demək olar ki, adına 
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rast gəlinmir. Məsələn, M.Q.Yaroşevskinin müəllifi olduğu “Psixo-

logiya tarixi” adlı 575 səhifəlik kitabda dahi Nizaminin adı çəkilmir 

(136). Yaxud, A.N.İdanın antik dövrdən bizim günlərədək psixoloji 

fikrin inkişafı tarixinə həsr olunmuş kitabında N.Gəncəvinin adı bir 

psixoloq kimi deyil, orta əsrlərin şair və yazıçılrı sırasında çəkilir 

(137). 

1945-ci ildə M.Abbasovun “Nizaminin psixoloji görüşləri” 

mövzusunda dissertasiyasını (137) nəzərə almasaq, XX əsrin 90-cı 

illərinədək dahi şairin zəngin irsinin psixoloji cəhətlərinin əsaslı 

tədqiqi istiqamətində demək olar ki, heç bir iş görülməmişdir. Bu 

fikri öz tədqiqatında təsdiqləyən Z.Şirinova yazır: “1948-1989-cu 

illər ərzində Nizaminin psixoloji görüşləri mahiyyətcə öyrənilmə-

mişdir” (138). Respublikamız öz müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonrakı ilk illərdə çağdaş Azərbaycanın görkəmli psixoloq alimləri: 

Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə gənc tədqiqatçıların diqqətini dahi 

şairin psixoloji görüşlərinin öyrənilməsinə cəlb etdilər. Məhz 

onların rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədqiqat işlərinin nəticəsi 

kimi dahi şairin psixoloji görüşlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş 

dəyərli monoqrafiyalar, tədris vəsaiti və elmi məqalələr işıq üzü 

gördü. (138;139;140;141) 

Bütün bunlar müstəqillik ilərində Azərbaycan alimləri tərəfin-

dən psixologiya fənni üzrə yazılan dərslik və dərs vəsaitlərində dahi 

şairin psixoloji görüşlərinə geniş yer verilməsi üçün elmi zəmin 

yaratmışdır. Təəssüf ki, həmin dərslik və dərs vəsaitlərində dahi 

Nizaminin psixoloji görüşləri layiq olduğu səviyyədə (bu səviyyə isə 

çox yüksəkdir) öz əksini tapmamışdır. Məsələn, prof.R.Əliyevin 

“Psixologiya tarixi” adlı irihəcmli (384 səhifə) dərs vəsaitində dahi 

şair haqqında yazılanlara diqqət yetirək : “Nizami şeyxdir, islamın 

tədqiqatçısıdır. Əsərlərini fars dilində yazıb. Amma mənşəcə, 

xaraktercə türkdür. O, əsərlərində 350-dən artıq türk adı işlədib, 

türkə xas olan keyfiyyətləri onun kimi dəqiq heç kim göstərə bilmə-

yib. O, türkçülüyün əsl təbliğatçısı olub, bütün yaxşı keyfiyyətləri 

onun adı ilə bağlayıb. Lakin özü də etiraf edir ki, bir çox hallarda nə 

qədər axtarsa da, müəyyən qənaətə gəlməkdə çətinlik çəkib: 
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Nə qədər oraya at çapsam da mən, 

Bir xəbər gətirmək gəlməz əlimdən – deyir” (142, 352) 

 

Əlbəttə, burada müəllifin, dahi şairin mənşəcə və xaraktrcə 

“türk oğlu türk” olması fikrini aşılamağa çalışması təqdirəlayiqdir. 

Lakin Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafında N.Gəncəvinin rolu 

(xatırladaq ki, qeyd etdiyimiz iqtibas tədris vəsaitinin “Azərbaycan-

da psixoloji fikrin təşəkkülü və inkişafı”adlı paraqrafdan götürülüb) 

və onun psixoloji görüşlərinin qısa mahiyyəti haqqında burada heç 

bir fikrin yazılmaması, əvəzində fəlsəfi baxışlarında ziddiyyətlə 

bağlı misraların nümunə göstərilməsi nə dərəcədə düzgündür? 

Fikrimizcə, bu dərs vəsaitinin “Orta əsrlərdə Şərqdə psixoloji 

fikrin inkişafı” paraqrafında Əl Fərabi, İbn Sina, İbn Rüşd və s. 

mütəfəkkirlərlə yanaşı, dahi Nizaminin də psixoloji görüşlərinə, hə-

min görüşlərin Şərqdə və dünyada psixoloji fikrin inkişafındakı ro-

luna müəyyən yer ayırmaq daha məqsədəuyğun və əhəmiyyətli olar-

dı. Çünki N.Gəncəvi “nəinki Azərbaycan, həm də dünya psixoloji 

fikir tarixində mühüm bir mərhələ kimi xüsusi yer tutur” (138; 4). 

Ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik kimi 

təsdiq olunmuş “Psixologiya” kitabında “Azərbaycanda psixoloji 

fikrin və elmi psixologiyanın yaranması, inkişafı” adlı paraqrafında 

N.Gəncəvi haqqıda yazılanlar yuxarıda haqqında danışdığımız 

“Psixologiya tarixi”ndəki məlumatla tam eyniyyət təşkil edir (bax: 

143, səh.30). Dərsliyin qalan bölmə və paraqraflarının heç birində 

dahi şairin psixoloji görüşlərinə istinad edilməmiş, ümumiyyətlə, 

onun adı çəkilməmişdir. 

Digər dərslik və dərs vəsaitləri ilə müqayisədə prof. Ə.Bayra-

movun “Etnik psixologiyası”nda N.Gəncəvinin psixoloji görüşləri 

haqqında daha geniş məlumat verilmişdir: “Dövrünün elmi bilik-

lərini öz bədii yaradıcılığında sintez edən dahi Nizami əsərlərində 

çox zəngin, orijinal psixoloji ideyalar öz əksini tapmışdır. Nizami 

ruhla bədənin vəhdətini qeyd etmiş, insanın daxili aləminə dərindən 

nüfuz edərək əsərlərində dəqiq psixoloji təsvirlər vermiş, mühitin 
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təsiri ilə şəxsiyyətdə baş verən psixoloji dəyərləri, onun yeniləşməsi, 

ehtirasın, dərin məhəbbət hissinin insanı özgələşdirməsi, müma-

risələr vasitəsilə öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi və s.kimi 

psixoloji problemlərə toxunmuşdur. Nizami öz əsərlərində təlqin və 

hipnoz haqqında fikir söyləyir, gözdəymə haqqında xalq etiqadı ilə 

razılaşır. Onun etnopsixologiya və hərbi psixologiyaya dair fikirləri 

də maraqlıdır” (144, 45 – 46). “Azərbaycanda etnik psixologiyaya 

aid ideyaların və araşdırmaların təşəkkülü barədə” adlı paraqrafdan 

götürdüyümüz bu iqtibasdan sonra müəllif, dahi şairin “etnopsixolo-

giyaya... dair fikirləri”nin nədən ibarət olmasına toxunmadan onun 

sosial psixologiyaya aid bəzi fikirlərinin (sosial norma və stereotip-

lərin, adət-ənənələrin şəxsiyyətlərin, şəxsiyyətlərarası və qruplara-

rası münasibətlərin formalaşmasında mühüm rolu və s.) də möv-

cudluğunu qeyd edir (yenə orada, səh.46). Təəssüf ki, müəllif, 

dərsliyin heç biri yerində (proqram materiallarının şərhi zamanı) 

yüksək qiymətləndirdiyi dahi mütəfəkkirin “orijinal psixoloji 

ideyalar”ına istinad etməmişdir. 

Dahi şairin pedaqoji psixologiya, xüsusilə, özünüdərk, özünü-

qiymətləndirmə, özünütərbiyə, ünsiyyət, müəllim-şagird münasi-

bətləri haqqında da dəyərli fikirləri mövcud olduğu halda, yeni 

“Pedaqoji psixologiya” dərsliyində onun adı çəkilmir (bax: 145). 

Doğrudur, “Yaş və pedaqoji psixlogiyanın müasir problemləri” adlı 

dərs vəsaitində dahi Nizaminin adı çəkilir, lakin burada fars şairi 

Sədi Şirazinin poeziyasına dörd dəfə müraciət oluduğu halda, Azər-

baycanın böyük mütəfəkkirinə bircə dəfə istinad edilmişdir (bax: 

146, səh.369; 373; 374; 388). Müəllif, “İnsan, onun mənəvi dünyası, 

özünüdərk, özünütərbiyə, milli adət-ənənələrimiz haqqında” adlı 

bölmədə “hərislik”, “tamahkarlıq”, “mənəm-mənəmlik” və s. anla-

yışların mahiyyətini şərh edərkən Sədi Şirazinin müvafiq beytlərinə 

dönə-dönə müraciət edir. Halbuki dahi Nizaminin poeziyasında 

bütün qeyd olunan məsələlərlə bağlı dərin mənaya və yüksək poetik 

ifadə tərzinə, güclü psixoloji təsir qüvvəsinə malik misralar kifayət 

qədərdir. 
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Prof. Ə.Əlizadə dahi şairin psixoloji görüşlərinin bu cəhətinə 

xüsusi əhəmiyyət verərək yazır: “Yaş və pedaqoji psixologiya 

önəmli elm sahəsi kimi XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində 

formalaşıb... Azərbaycan psixologiyasında isə artıq XII əsrdə böyük 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında yaş və pedaqoji psixologiya 

önəmli hadisə olmaqla yanaşı, Azərbaycan psixologiyasında maarif-

çilik ideologiyası ənənələri ilə bağlı idi” (140, 4). Belə olan halda 

adı çəkilən dərs vəsaitində dahi şairin yaş və pedaqoji psixologiyaya 

aid “bənzərsiz sisteminə” cəmi bircə dəfə (o da epizodik) istinad 

edilməsini düzgün hesab etmək olarmı? 

Ali pedaqoji məktəblər üçün psixologiya fənni üzrə dərslik və 

dərs vəsaitlərinin təhlili göstərir ki, burada Nizaminin psixoloji 

görüşlərindən faydalanmaq baxımından geniş imkanlar mövcuddur. 

Həmin imkanların səmərəli vasitə və yollarla həyata keçirilməsi 

psixologiyanın tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək baxımından üçqat 

əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, bu, psixologiyaya aid elmi anlayış-

ların (şəxsiyyət, hiss duyğu, qavrayış, idrak, təfəkkür, təxəyyül, ağıl, 

diqqət, hafizə, unutma, müqayisə, iradə, özünüdərk, özünüqiymət-

ləndirmə, vərdiş, adət, motivasiya, temperament və s.) daha dərin-

dən və daha asanlıqla mənimsənilməsi, öyrənənlərin idrak maraqla-

rının inkişafı üçün əlverişli psixoloji zəmin yaradır. 

İkincisi, “XII yüzillikdə dünya psixologiyasına Nizami Gən-

cəvi kimi dahi mütəfəkkir bəxş etmiş” (Ə.Əlizadə, Z.Cavadova) 

“Azərbaycan psixologiyası”nın inkişaf tarixinin zənginliyini sübut 

edir, həmin tarixin öyrənilməsinə maraq oyadır. 

Üçüncüsü, dahi şairin eyni zamanda, təkcə Azərbaycan deyil, 

dünya psixoloji fikir tarixinə “çox zəngin, orijinal psixoloji ideya-

lar” (Ə.S.Bayramov) bəxş edən bir psixoloq kimi tələbələrə tanıdıl-

masına xidmət edir ki, bu da onlarda milli şüurun və vətənpərvərlik 

hisslərinin inkişafına səbəb olur. 

Bu əhəmiyyəti nəzərə alan psixologiya müəllimləri müvafiq 

kursların və mövzuların tədrisi prosesində dahi şairin psixoloji 

görüşlərini əks etdirən hikmət dolu poetik ifadə və kəlamlarından 

istifadəyə geniş yer verməyi “dünya ədəbiyyatında ilk dəfə psixoloq 
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obrazını yaradan” N.Gəncəvinin ölməz ruhu qarşısında özləri üçün 

mənəvi borc hesab etsələr, tədris etdikləri fənnin daha dərindən 

öyrədilməsinə və tələbələrə sevdirilməsinə nail ola bilərlər. Bu işdə 

onlar prof. Ə.Əlizadə və dosent Z.Cavadovanın birgə yazdıqları 

“Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri” adlı kitabdan, eləcə də prof. 

Ə.S.Bayramovun “Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında etnopsixoloji 

məsələlər” əsərindən, T.T.Babayevanın “Nizami Gəncəvinin ədəbi 

irsində şəxsiyyət problemi” monoqrafiyasından istifadə edə bilərlər. 

Nümunə üçün “özünüdərk” və “özünüqiymətləndirmə” anla-

yışlarının mahiyyətini şərh edərkən dahi şairin müvafiq fikirlərin-

dən istifadəni nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, qeyd olunan 

anlayışlar həm “Ümumi psixologiya”, həm də “Pedaqoji psixologi-

ya” kurslarında öyrədilir. Müvafiq mövzuların tədrisi prosesində 

həmin anlayışların mahiyyətini şərh edərkən, müəllim, dahi şairin 

müdrik poetik kəlamlarından söz əyaniliyinin mühüm vasitələrindən 

biri kimi istifadə edir. Müəllim əvvəlcə qeyd edir ki, dahi Niza-

minin poeziyasında “özünüdərk” və “özünüqiymətləndirmə” məsə-

lələri mühüm yer tutur. Onun qəti inamına görə: “Öz-özünü başa 

düşən şəxsə ölüm yoxdur”, amma nəqşini (öz mənini, kimliyini) 

bilməyən fanidir, yəni özündən xəbərdar olmayan kəslər “bir qapı-

dan girər, digərindən çıxar”. Başqa sözlə, dünyaya nadan gəlib, 

nadan kimi də dünyadan köçər... Buna görə də insan bir şəxsiyyət 

kimi özünü dərk etməli, özünü yaxşı tanımalıdır” (138, 104). 

Daha sonra müəllim ümumidən  xüsusiyə, mücərrəddən kon-

kretə, induksiyadan  deduksiyaya keçərək, “Leyli və Məcnun” poe-

masında şairin oğlu Məhəmmədə etdiyi nəsihətdən aşağıdakı par-

çanı tələbələrin nəzərinə çatdırır: 

 

Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var, 

Həyata faydalı bir elmi axtar. 

Bu əyri cizgilər cədvəlində sən 

Özünü şərh edib özünü öyrən! 

Ol öz vicdanının sirrinə açar, 

Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar. (74, 65) 
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Bu hikmətli misraların təhlilini ümumiləşdirən müəllim əlavə 

edir ki, dahi Nizami “insanın özünü öyrənməsini onun dünyanı öy-

rənməsi kontekstində nəzərdən keçirirdi” (138, 105). Ona görə də, o, 

“Yeddi gözəl” poemasında məsləhət görür ki: 

 

Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı, 

Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı. (64, 43) 

 

Çünki: Qalacaq əbədi nə şey dünyada, 

Öyrən günlərini vermədən bada. 

Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa, 

Ona ölüm yoxdur, o ölməz, haşa. 

Nəqşini bilməyən fanidir, fani, 

Baqi say bu nəqşi bilən insanı. (yenə orada) 

 

“Özünüqiymətləndirmə” anlayışının mahiyyətini açıqlayarkən 

müəllim qeyd edir ki, “Nizaminin fikrincə, insanın özü özü üçün 

“ən yaxşı parlayan aynadır”. İnsan özünü bilmək üçün “uzaq fə-

ləklərlə oyuna girməməli”, öz aynasına baxmalıdır. Lakin insan bu 

“parlayan aynada” özünün yaxşı cəhətlərini bütün təfərrüatı ilə gö-

rür, hətta onları böyüdüb şişirdir, ancaq öz nöqsanlarını görə bilmir” 

(138, 105). Şairə görə, insanın özünü tanıması üçün özünü düzgün 

qiymətləndirməsi, öz nöqsanlarını görməsi, “öz ayranına turş” 

deməyi bacarması vacibdir: 

 

Tanısan özünü, köçsən dünyadan, 

Yenə bu dünyada yaşayacaqsan. 

Özündən hər kim ki deyil xəbərdar, 

Bir qapıdan girər, birindən çıxar. 

Qapı tüstüsüzdür, pəncərə tozsuz, 

Günəşə bir baxan tapılmaz əfsus. 

Heç kəs öz könlünə tutmayır irad, 

Odur varlığını eyləməz abad. 
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Bəhanəyçün baxar hər kəs yanına, 

Heç kəs turş söyləməz ö ayranına. (64,43) 

 

Analoji misalların sayı dahi psixoloq-şairin poeziyasında istə-

nilən qədərdir. Və belə misallardan psixologiya fənni üzrə müvafiq 

tədris prosesində yerli-yerində istifadə etmək məqsədəuyğun və zəru-

ridir. 

Bütün bunlarla yanaşı, ali məktəblərin “Psixologiya”, “Təhsil-

də sosial-psixoloji xidmət”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” və 

s.ixtisaslarında “Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri” kursunun 

“Seçmə fənlər” siyahısına salınması və tədrisi gələcəyin müəllim və 

psixoloqlarının həm yüksək elmi-nəzəri səviyyəsi, həm də onlarda 

milli mənlik şüurunun formalaşdırılması baxımından faydalı ola 

bilər. Eləcə də “Psixologiya tarixi” kursunda dahi mütəfəkkirin psi-

xoloji görüşlərinə xüsusi yer ayırmaq, burada onu dünya psixoloji 

fikir tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi qiymətləndir-

mək vacibdir. Həm də bu qiymətləndirmə zamanı Azərbaycanın 

görkəmli psixoloqlarının (M.Abbasov, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, 

B.Əlizadə və s.) fikirləri ilə yanaşı, dahi Nizaminin psixologiyanı 

belə dərindən bilməsinə görə öz heyrətini gözlədə bilməyən 

Y.E.Bertles (147, 16 – 17) kimi dünyada tanınan görkəmli alimlərin 

mövqeyindən də istifadə etmək daha məqsədəuyğun olardı. 
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NƏTİCƏ 
 

“Elmi və bədii fikrin üfüqləri fövqündə” dayanan, “öz zamanı 

və bütün zamanlar üçün insan idrakı və bədii təfəkkürünün ən 

yuxarı nöqtəsində” yer alan, “bir hadisə...bir möcüzə”, “insan düha-

sının əlçatmazlıq zirvəsi” hesab edilən, “mayası elm və ürfan, qayə-

si insana və dünyaya məhəbbət” olan (Xəlil Yusifli), dünyaya 

“Gəncə günəşi” (Ə.Nəvai) kimi şölə saçan dahi Nizaminin poeziya-

sından pedaqoji prosesdə istifadənin təlim-tərbiyə əhəmiyyəti artıq 

sübuta ehtiyacı olmayan bir həqiqətə, aksioma çevrilmişdir. Çünki 

öz təbirincə desək, “şeriyyət səmasında ləkəsiz bir ay bədri” olan 

Nizaminin poeziyası doqquz əsrə yaxındır ki, insanların qəlbini öz 

işığı ilə nurlandırır, onları ağıla, kamala, dünyanın sirlərinə dərindən 

bələd olmağa, “hər gizli xəzinədən bir dürr çıxarmağa”, gecə-gün-

düz yorulmadan çalışaraq dərin biliklərə yiyələnməyə, mənəvi 

saflığa, halal əməklə yaşamağa, “zəhmət tikanından” qorxmamağa, 

fiziki kamilliyə, öz həyatını gözəllik qanunları əsasında qurmağa, 

“həyat üçün yaranmış canlıları sevməyə, vahid orqanizm olan təbiə-

ti qorumağa, qənaətlə dolanmağa, haqqa-ədalətə, qanunlara (kimli-

yindən asılı olmayaraq) boyun əyməyə, hərislikdən, tamahdan, xə-

bislikdən, paxıllıqdan, riyakarlıq və yalandan, böhtançılıqdan, 

lovğalıqdan, qəddarlıq və zülmkarlıqdan uzaq gəzməyə, özünü dərk 

etməyə, tanımağa və düzgün qiymətləndirməyə, bir sözlə, “kamil 

insan” zirvəsinə yüksəlməyə səsləyir. 

Bütün qeyd olunanlara baxmayaraq, dahi şairin sonsuz dərya-

ya bənzəyən zəngin elmi-bədii irsindən istər orta məktəblərdə, 

istərsə də ali pedaqoji məktəblərdə təlim-tərbiyə vasitəsi kimi 

istifadənin geniş imkanlarının mövcudluğuna baxmayaraq, bu iş 

indiyədək epizodik, qeyri-müntəzəm və ardıcıl olmayan sistemsiz 

xarakter daşıdığı üçün tələb olunan səviyyədə deyildir. Bu vəziyyəti 

yaradan başlıca səbəblərdən biri dahi şairin poeziyasından təlim-

tərbiyə məqsədilə istifadənin imkan və yollarından bəhs edən tədris- 

metodik vəsaitlərin kifayət qədər olmamasıdır. 



   198   A       a 

Apardığımız tədqiqat nəticəsində dahi Nizaminin fəlsəfi – 

psixoloji və pedaqoji görüşlərindən, xüsusilə, onun təhsil, təlim və 

tərbiyəyə aid fikirlərindən ümumtəhsil və ali pedaqoji məktəblərdə 

istifadə işinin sistemini müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. Həmin 

sistemə aşağıdakılar daxildir : 

I. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində dahi Ģair və onun 

poeziyası ilə ilkin tanıĢlıq. 

Həmin tanıĢlığın vasitə və yolları: 

- uşaq bağçasının foyesində “Dahi Azərbaycan şairi N.Gən-

cəvi” adlı xüsusi guşənin yaradılması; bütün qrup otaqlarında şairin 

rəngli boya ilə çəkilmiş iri formatlı portretinin asılması; 

- “Xəmsə”nin motivləri əsasında yazılmış nağıl-hekayələrin 

öyrədilməsi; 

- “Xəmsə”dəki hekayələr əsasında çəkilmiş cizgi filmlərinin 

(“Xeyir və Şər” və s.) nümayişi və müzakirəsi. 

- N.Gəncəvinin məqbərəsinə və onun adı ilə bağlı digər 

obyektlərə (abidəsi, park, muzey və s.) ekskursiya; 

II. Ġbtidai siniflərdə Ģairin həyat və yaradıcığı ilə ilkin 

tanıĢlığın geniĢləndirilməsi və dərinləĢdirilməsi. Bu işin forma, 

vasitə və yolları: 

- sinif otaqlarında şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən 

xüsusi guşənin yaradılması; 

- “Xəmsə”nin motivləri əsasında yazılmış nağıl və hekayə-

lərin öyrədilməsi; 

- “Oxu” təlimi prosesində şairin müdrik kəlamlarından tərbi-

yələndirici material kimi istifadə olunması; 

- Şairin həyatı və poemaları haqqında qısa məlumatların 

verilməsi; 

- Musiqi dərslərində şairin sözlərinə bəstələnmiş mahnıların 

dinlənilməsi və təhlili zamanı onun “musiqi dünyası”nın ilkin və 

sadə səciyyəsi; 

- Təsviri incəsənət məşğələlərində şairin portretinin və “Xəm-

sə”nin süjetləri əsasında rəsmlərin çəkilməsi; 
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- “Xəmsə”nin süjetləri əsasında çəkilmiş cizgi filmlərinə, şai-

rin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sənədli və bədii filmlər, 

yubiley tədbirlərini və ədəbi-bədii gecələri əks etdirən video - 

çarxlara birgə baxış; 

- Sinifdənxaric oxu vasitəsilə “Xəmsə”dən bəzi tərbiyəvi 

parçaların əzbərlənməsi və s. 

III. V – XI siniflərdə fənlərin tədrisi prosesində Ģairin poe-

ziyasından, həyatı və Ģəxsiyyəti haqqında yeni məlumatlardan, 

kəlamlardan, söz əyaniliyinin səmərəli formalarından biri və 

tərbiyə vasitəsi kimi istifadə olunması. 

III. 1. Humanitar fənlərin tədrisi prosesində: 

- Azərbaycan dili, xarici dil, ədəbiyyat dərslərində şairin yara-

dıcılığı və şəxsiyyəti haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin, dövlət xa-

dimlərinin kəlamlarından istifadə; 

- ədəbiyyat dərslərində şairin həyat və yaradıcılığının öyrədil-

məsi prosesində əsərlərinin tərbiyəvi cəhətlərinin, “Xəmsə”də türk-

çülüyə bağlılığın aşkar edilməsi məqsədilə müqayisə, mübahisə, 

müsahibə, müzakirə, disput və debatların təşkili; əqli hücum, qrup 

məşğələsi, klasster və s. interaktiv metodların tətbiqi; 

- tarix dərslərində dahi şairin yaşadığı dövrün Şərqdə intiba-

hın Azərbaycandan başlaması dövrü kimi səciyyələndirilməsi, 

“Xəmsə”də tarixi hadisələrin tarixçi alim kimi təsvir edilməsinə aid 

faktların müvafiq mövzuların tədrisi prosesində fənlərarası əlaqənin 

yaradılması yolu ilə şagirdlərə çatdırılması; Azərbaycan mədəniy-

yəti tarixində dahi Nizaminin yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsi; 

- iqtisadi coğrafiya dərslərində şairin böyük mütəfəkkir kimi 

bütün dünyada tanındığını sübut edən faktların (Romada, Meksika-

da, S.Peterburqda, Moskvada, Daşkənddə heykəllərinin ucaldılması, 

adını daşıyan bağların salınması və s.) müvafiq mövzuların tədrisi 

prosesinə daxil edilməsi; 

- musiqi dərslərində şairin özünə həsr olunmuş əsərlərin və 

sözlərinə bəstələnmiş romans-qəzəllərin təhlili prosesində N.Gən-

cəvi şəxsiyyətinə və ecazkar poeziyasına məhəbbət hisslərinin 

aşılanması. 
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III. 2. Təbiət-riyaziyyat fənlərinin öyrədilməsi prosesində: 

- fizika, astronomiya, riyaziyyat dərslərində müvafiq mövzu-

ların tədrisi zamanı həmin fənlərə aid elmi anlayışların, qanun və 

qanunauyğunluqların şərhi gedişində dahi şairin öz dövrünü neçə 

yüz illər qabaqlayan ideyalarının görkəmli alimlərin (Ptolomey, 

İ.Nyuton, X.Hüggens, Eynşteyn, Faradey, İ.Torriçelli, R.Mayor, 

C.Coul, Lavuazye, A.A.Bekkerel, A.Stoletov, və s) analoji fikirləri, 

kəşf və nəzəriyyələri ilə müqayisə edilməsi: 

- biologiya və fiziki coğrafiya dərslərində şairin təbiəti müha-

fizə konsepsiyasının mahiyyətini açıqlayan poetik ifadələrdən, 

müdrik kəlamlarından ekoloji tərbiyə vasitəsi kimi istifadə olunması. 

IV. Dərsdənkənar tərbiyə iĢlərinin təĢkili prosesində Ģairin 

həyat və yaradıcılığının daha dərindən öyrədilməsi, müdrik 

kəlamlarının “hikmət və nəsihət” lərinin tərbiyəvi təsir vasitəsi 

kimi dəyərləndirilməsi: 

- ədəbiyyyat, tarix, coğrafiya, fizika, riyaziyyat üzrə fənn dər-

nəklərində şairin “Xəmsə” sinə daxil olan poemaların daha dərindən 

öyrədilməsinə, təhlilinə, təbii-elmi görüşlərinin tədqiqinə həsr olun-

muş məruzələrin, müzakirə və diskussiyaların, debatların təşkili; 

- sinifdənxaric oxu vasitəsilə “Xəmsə” dən tərbiyəvi əhəmiy-

yət kəsb edən bədii parçaların əzbərlənməsi; 

- şairin həyat və yaradıcılığına həs olunmuş elmi-praktik 

konfransların müntəzəm və sistemli xarakter daşıması; 

- “Xəmsə” nin öyrənilməsinə və təbliğinə yönələn bədii qiraət 

müsabiqələrinin keçirilməsi; 

- Şairin xatirəsinə və yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii 

gecələrin, “Nizami poeziyası günləri”nin, inşa yazıları müsabiqə-

sinin təşkili; 

- Şairin özünü və “Xəmsə” nin süjetlərini tərənnüm edən şa-

girdlərin yaradıcılıq nümunələrindən (şairin portretləri, “Xəmsə” 

nin süjetləri əsasında çəkilmiş şəkillər, xalq tətbiqi sənət nümu-

nələri və s.) ibarət sərgilər; 
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- Şagirdlərin bədii yaradıcılıq festivallarında şairin sözlərinə 

bəstələnmiş mahnıların ifası, “Xəmsə”nin süjetləri əsasında kiçik 

səhnəciklərin hazırlanması; 

- Şairin dövrü, həyatı və sənətinə, doğma şəhəri Gəncəyə, 

yubiley tədbirlərinə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərə, video- 

çarxlara kütləvi baxışın təşkili və onların müzakirə olunması; 

- N.Gəncəvi məqbərəsi və onun adı ilə bağlı digər əlamətdar 

yerlərin (park, bağ, muzey, kitabxana, poeziya teatrı və s.) ziyarət 

edilməsi. 

V. Ali pedaqoji məktəblərdə şairin fəlsəfi, psixoloji və peda-

qoji görüşlərindən təlim-tərbiyə məqsədilə istifadə olunmasının 

imkan və yolları: 

- fəlsəfə, psixologiya və pedaqogika fənləri üzrə mühazirələr-

də insan, onun psixikası, şəxsiyyət, onun formalaşmasına təsir edən 

amillər, təhsil, təlim və tərbiyə ilə bağı anlayışların şərhi zamanı 

şairin müdrik kəlamlarından, poetik ifadələrindən əyanilik vasitəsi 

kimi istifadə etmək; 

- seminar məşğələlərində şairin fəlsəfi, pxisoloji və pedaqoji 

görüşlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş əsərlərə elmi mənbə kimi 

müraciət etmək, seminar məşğələsinin mövzusuna uyğu fikir və 

ideyaları müəyyənləşdirmək; 

- şairin fəlsəfi, psixoloji və pedaqoji görüşlərinin öyrənilməsi-

nə həsr olunmuş sərbəst iş və magistr dissertasiyası mövzularını 

müəyyənləşdirmək və təklif etmək və s. 

Beləliklə, dahi şairin təhsil, təlim və tərbiyəyə dair fikir və 

ideyalarından pedaqoji prosesdə istifadə yolları rəngarəngdir. Başlı-

cası, bu sistemdən təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək vasi-

təsi kimi səmərəli istifadə etməkdir. Bu iş eyni zamanda, “xalqımı-

zın mənəviyyat, mədəniyyət dünyasının tacı..., onun ilham mən-

bəyi..., nəhəng, əzəmətli və qüdrətli xan çinarı” (Y.Talıbov) olan 

ölməz Nizamiyə məhəbbət və ehtiram hisslərinin aşılanmasına 

xidmət edir. 

Əlbəttə, dahi şairin fəlsəfi-psixoloji və pedaqoji görüşlərinin 

öyrənilməsi və öyrədilməsi işini heç zaman qaneedici və bitmiş 
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hesab etmək olmaz. Çünki görkəmli nizamişünas A.Sarovlunun 

təbirincə desək: “Dahilər dahisi və ensiklopedik zəka sahibi Nizami 

Gəncəvinin misilsiz sənət örnəyi olan “Xəmsə”si sirləri tamam 

açılmamış bir planeti xatırladır. Bu planetin kəşfi bütün yüzillikləri 

və nəsilləri məşğul edəcəkdir”. 
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